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TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH 

STT TÊN VĂN BẢN VÀ NỘI DUNG TRANG 

1. Bản án số 75/2017/DS-PT ngày 14/7/2017 về việc tranh chấp 

đòi nhà đất do người khác chiếm giữ của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung: 15/4/2014, bà C nhận chuyển nhượng của ông H 01 

căn nhà và đất. Ngày 25/4/2014, VPĐKĐĐ Tp. B đã xác nhận 

việc biến động chủ sử dụng sang tên bà C trong GCNQSDĐ BP 

12xxxx Ngày 22/1/2014 và ông H đã bàn giao nhà, đất cho bà 

C quản lý, sử dụng. Đến ngày 30/4/2014, bà C khóa cửa về 

huyện E để giải quyết công việc gia đình, đến ngày 1/5/2014 khi 

trở về nhà thì thấy ông M phá khóa cửa và chiếm giữ trái phép 

căn nhà của bà. 

Bà C đã yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết nhưng ông 

M vẫn không giao trả. Vì vậy bà khởi kiện yêu cầu buộc ông M 

và những người có nghĩa vụ liên quan là bà T1, Đ2, Đ1, T2 và 

ông A phải trả lại nhà cho bà. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu của bà C, buộc ông 

M có trách nhiệm trả lại căn nhà và đất cho bà C 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Bà L chung sống với ông D 

năm 1995 nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2004 ông D chết 

không để lại di chúc. Đến đầu năm 2014 bà L tự ý kê khai làm 

thủ tục và được cấp GCNQSDĐ cho hộ bà L và ông D (đã chết). 

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, bà L đã ký hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho ông H, ông H lại ký hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà C. Vậy bà C là người 

chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản thông qua giao dịch hợp 

pháp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 

2005 và Điều 258 Bộ luật dân sự năm 2005, mặc dù việc bà L 

đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà là trái quy định của pháp luật nhưng việc bà Nguyễn 

Thị Kim C là người thứ ba nhận chuyển nhượng hợp pháp, ngay 

tình nên việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định bà C là chủ sở hữu 

hợp pháp về tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng nghị của 

VKS ND TP BMT. Chấp nhận đơn kháng cáo của bà C: Buộc 

ông M, bà T1, Đ2, Đ1, T2, ông A có trách nhiệm trả lại căn nhà 

và đất cho bà C. 
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2. Bản án số 100/2017/DS-PT ngày 8/8/2017 về yêu cầu hủy hợp 

đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 
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Nội dung: Bà V là nguyên đơn trong vụ án “Yêu cầu trả nợ vay” 

đối với bị đơn là bà Th. Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành 

phố BH giải quyết bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận số 

58/2013/QĐST – DS ngày 15/3/2013. Theo đó, bà Th phải trả 

cho bà V số tiền là  1.035.000.000đ.   

Sau  đó,  bà  V  có  đơn  yêu  cầu  thi  hành  án Quyết  định  số 

58/2013/QĐST-DS và đã được chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố BH đã ra Quyết định cưỡng chế xe ô tô TOYOTA 

FORTUNER, là tài sản của bà Th để thi hành án cho bà V. Tuy 

nhiên, sau đó chiếc xe này đã được giao lại cho ông T theo quyết 

định công nhận sự thỏa thuận số 238/2013/QĐST-DS ngày 

19/9/2013 giữa ông T và bà Th. Tại quyết định giám đốc thẩm 

số 01/2013/DS – GĐT ngày 18/12/2013, Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai đã hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận số 

238/2013/QĐST-DS ngày 19/9/2013 của Tòa án nhân dân thành 

phố BH. 

Tại thời điểm bà Th bán cho ông T thì xe ô tô này đang bị thế 

chấp tại Ngân hàng Á Châu. Sau đó, ông T lại ủy quyền cho bà 

T bán xe này cho bà H (Hiện bà H đang quản lý, sử dụng xe 

này). 

Do vậy, bà V đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán xe ô 

tô giữa bà Th và ông T vô hiệu; Tuyên bố hợp đồng ủy quyền 

mua xe ô tô giữa ông T và bà T vô hiệu; Tuyên bố hợp đồng 

mua xe ô tô giữa bà T và bà H vô hiệu 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà V. 

Tuyên hủy các hợp đồng. Buộc bà Th phải trả lại cho ông T 

900tr, buộc ông T trả lại cho bà T 690tr, buộc bà T trả lại cho 

bà H 740tr. Buộc bà H giao trả xe cho bà Th. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Theo qui định tại Điều 258 của 

Bộ luật dân sự năm 2005 về Quyền đòi lại động sản phải đăng 

ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay 

tình: “Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở 

hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu 

ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc 

giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người 

này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị 

huỷ, sửa”. Như phân tích ở trên, việc mua bán xe qua nhiều 

người khi đã có quyết định của Tòa án công nhận xe cho ông T 

không thể bị tuyên vô hiệu. Mặt khác, trong vụ án này bà Th 

không yêu cầu đòi lại chiếc xe đã bán cho ông T, nhưng Tòa án 

nhân dân thành phố BH tuyên buộc bà H trả xe cho bà Th hiện 

đang không rõ tung tích là không đúng. 



 

 

Từ đó có đủ cơ sở khẳng định, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 

đơn khởi kiện của nguyên đơn để hủy một loạt các giao dịch 

liên quan đến xe và buộc bà H trả xe lại cho bà Th là không có 

căn cứ, vi phạm nghiêm trọng việc áp dụng các qui định của 

pháp luật dân sự về bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người 

thứ ba ngay tình. Cần sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của ông T sửa 

bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu của bà V. 

3.  Bản án số 196/2017/HC-PT ngày 18/8/2017 về việc khiếu 

kiện hành vi hành chính về quản lý đất đai của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung: Năm 1978, cha mẹ ông X là ông Th1 và bà T2 có 

sang nhượng cho vợ chồng ông X 1.000m2, do trong gia đình 

nên chưa sang tên. Đến tháng 9/1997 vợ chồng ông X hoán đổi 

với cha mẹ phần đất 1.000m2 đã sang nhượng để lấy 700m2 đất 

nền nhà cũ của ông Th1 và bà T2 nằm sát mặt lộ. Như vậy, đất 

của ông Th1 và bà T2 còn lại 4.967m2. Tuy nhiên, do ngay sau 

đó ông Th1 qua đời chưa kịp sang tên chủ quyền cho ông X và 

bà Nh. Ngày 24/02/1998 bà T2 kêu các con về họp gia đình cho 

đứt X –Nh toàn bộ diện tích đất còn lại (nhưng ghi chung là 

5.667m2, vì 700m2 chưa tách bộ được). Khi đó có lập tờ cam 

kết. Đồng thời ngày 30/6/1998, bà T2 có làm bổ sung tờ hợp 

đồng ủy quyền nhà với nội dung bán luôn căn nhà trên đất cho 

ông X, bà Nh. Sau khi có các giấy tờ trên, ông X, bà Nh tiến 

hành đăng ký kê khai và được UBND huyện C cấp GCNQSDĐ 

số vào sổ 760/QSDĐ ngày 11/6/1999. 

Năm 2003, bà T2 kiện tranh chấp đòi lại toàn bộ nhà và đất. 

Năm 2006, tòa án sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của bà 

T2. Năm 2007, tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

của bà T2, hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông X và bà Nh. Năm 

2011, Tòa án tối cao đã giám đốc thẩm hủy toàn bộ 02 bản án 

để giải quyết lại từ đầu. 

Sau khi vụ án tiếp tục giải quyết, năm 2013 bà T2 rút đơn khởi 

kiện. Năm 2015 ông X đến UBND xã để làm lại thủ tục cấp 

GCNQSDĐ thì được biết mẹ ông là bà T2 đã được cấp 

GCNQSDĐ 1680 m2, ông Q được cấp GCNQSDĐ 1003 m2, 

bà D được được cấp GCNQSDĐ 2984 m2. 

Ngày 06/8/2015 ông X, bà Nh có đơn khiếu nại UBND huyện 

C xem xét cho thu hồi lại GCNQSDĐ đã cấp cho bà T2, ông Q, 

bà D. Đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

ông X, bà Nh như cũ nhưng không được giải quyết nên ông bà 

tiếp tục khởi kiện. 
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Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của ông X và bà Nh. Tuyên bố hành vi hành chính của UBND 

là trái pháp luật. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Việc UBND cấp GCNQSDĐ 

dựa vào các bản án đã có hiệu lực pháp luật là đúng pháp luật 

vào thời điểm cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên các bản án đó đã bị 

hủy để điều tra xét xử lại. Xét thấy quyết định giám đốc thẩm 

hủy án để điều tra xét xử chứ không quyết định việc cấp 

GCNQSDĐ cho các đương sự là đúng hay sai.  

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2014 và khoản 2 

Điều 138 BLDS 2005, bà T2 đã kê khai, đăng ký và được cấp 

GCNQSDĐ và bà T2 đã sang nhượng phần diện tích cho ông Q 

và bà D. Ông Q và bà D là người thứ ba ngay tình nên được áp 

dụng quy định trên của pháp luật. Án sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của ông X bà Nh là không đúng. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Sửa bản án sơ thẩm: Không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông X và bà Nh. Ông bà có quyền 

khởi kiện bằng vụ án dân sự khác nếu có yêu cầu chia di sản 

thừa kế của ông Th1 và bà T2 cũng như tranh chấp về việc mua 

bán nhà đất. 

4.  Bản án số 18/2017/DS-ST ngày 27/10/2017 về việc Tranh 

chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng 

nhận QSĐ của Tòa án nhân dân huyện ĐD tỉnh Lâm Đồng 

Nội dung: Ngày 17/3/1997, ông T và ông P xác lập 01 giấy bán 

đất viết tay. Theo đó, ông P chuyển nhượng cho ông T 7.223m2 

đất. Giấy bán đất thể hiện rõ: “diện tích đất chuyển nhượng nêu 

trên tạm thời để con trai ông T là anh L đứng tên trên giấy tờ 

chuyển nhượng, sau này sẽ chia cho các em”. Trong giấy có chữ 

ký và chữ viết của ông T và ông P và chữ ký người làm chứng 

là ông H.T.T. Ngày 18/3/1997, anh L và vợ chồng ông P bà Q 

xác lập Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, trên đó là chữ ký và 

chữ viết của anh L và ông P bà Q. Nhưng ông T cho rằng toàn 

bộ giấy tờ ông T chỉ tạm thời cho anh L đứng tên giúp. Toàn bộ 

chữ viết của anh L là do ông T ký và viết ra. 

Sau khi chuyển nhượng, ông T cùng con là anh C1, anh T2 trực 

tiếp sử dụng, anh L không sử dụng. Năm 2000, anh L kết hôn 

với chị X. Năm 2006, anh L chết không để lại di chúc. Chị X đã 

khởi kiện yêu cầu chia thừa kế. Tại bản án sơ thẩm và phúc 

thẩm, TAND huyện ĐD đã giao toàn bộ diện tích 7.223m2 cho 

chị X. 

Ngày 4/5/2012, chị X chuyển nhượng 7.223m2 đất trên cho vợ 

chồng anh C và chị T3 và đã được cấp GCNQSDĐ. 
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Vụ án đã được Tòa án nhân dân tối cao xét xử bằng Quyết định 

giám đốc thẩm số 536/2012/DS-GĐT ngày 31/10/2012, tuyên 

hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao hồ sơ cho TAND 

huyện ĐD xét xử sơ thẩm lại. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Theo quy địn tại k oản 2 Điều 138 

Bộ luật dân sự 2005 thì“Trong trường hợp tài sản giao dịch là 

bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã 

được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba 

ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường 

hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua 

bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản 

nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do 

bản án, quyết định bị hủy, sửa”. Theo điều 258 Bộ luật dân sự 

2005 thì “Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền 

sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu 

ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc 

giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người 

này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị 

hủy, sửa”.  

Đối chiếu các quy định trên, anh C chị T3 là người nhận chuyển 

nhượng thửa đất của chị X ngay tình. Do vậy giao dịch chuyển 

nhượng không bị vô hiệu. Nguyên đơn không có căn cứ để yêu 

cầu bị đơn phải trả lại diện tích 7.223m2 đất. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông T về việc yêu cầu anh C và chị T3 trả lại đất và hủy hợp 

đồng chuyển nhượng, GCNQSDĐ với chị X. 

5.  Bản án số 06/2017/HNGĐ-PT ngày 16/11/2017 về việc tranh 

chấp kiện xin ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 

Nội dung: 7/2014, anh L đã đăng ký kết hôn với chị N. Sau đó 

phát sinh nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống và những tác động 

bên ngoài khiến quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng không 

thể hàn gắn được. Đến tháng 2/2017 chị N đã tự ý lấy 

250.000.000 đồng của anh L bỏ đi và vợ chồng ly thân từ đó. 

Nên anh L khởi kiện yêu cầu ly hôn, chị N có yêu cầu phản tố 

yêu cầu chia con chung và tài sản chung. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa 

anh L và chị N. Giao con chung là cháu L2 cho anh L nuôi 

dưỡng. Không chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của chị N 

đối với thửa đất số 247. Tách yêu cầu chia tài sản 3 thửa đất còn 

lại để giải quyết trong vụ án khác để chị N khởi kiện giao dịch 

chuyển nhượng đất giữa anh L và các anh Q và anh T. 

40 - 50 



 

 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Căn cứ vào những tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án, lời khai của đương sự và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan HĐXX xét thấy: Anh L làm nghề 

kinh doanh dịch vụ cầm đồ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, 

chị N không có việc làm, sống phụ thuộc nên không có đủ điều 

kiện để nhận chuyển nhượng ba thửa đất trên trong thời gian 

ngắn. Vì vậy việc anh L vay số tiền 800.000.000 đồng ngày 

25/11/2014 của anh T là phù hợp. Đây là số nợ hình thành trong 

thời kỳ hôn nhân, anh L cũng đồng ý số tài sản trên là tài sản 

chung của vợ chồng, nhưng chị N cũng phải có trách nhiệm với 

số tiền vay nợ là 800.000.000đ tiền vay để mua tài sản. Mặt khác 

ba thửa đất trên anh L đã chuyển nhượng cho anh T và Q, việc 

chuyển nhượng thực hiện trước khi chị N có yêu cầu chia tài sản 

chung và liên quan đến người thứ ba ngay tình. Nếu giải quyết 

trong vụ án này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của anh T 

và anh Q. Việc tách yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng thành 

một vụ án khác để đảm bảo quyền lợi cho người thứ ba là có căn 

cứ, đúng pháp luật. Nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của chị N. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của chị 

N. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

6.  Bản án số 51/2018/HS-ST ngày 9/5/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

Nội dung: Khoảng 18 giờ ngày 19.9.2017, anh T điều khiển xe 

máy rủ D đi trộm cắp tài sản, D đồng ý. T điều khiển xe máy 

chở D đi quanh khu vực bản Nong Chạy nhưng không trộm cắp 

được tài sản. Đến 19h cùng ngày, T chở D về nhà bố mẹ T để 

lấy thêm vật dụng để mang đi trộm cắp. Do biết Lò Thị X nuôi 

nhiều gà và ngan, chồng đi tù, ở nhà một mình nên T đã rủ D 

vào để trộm cắp tài sản. Tại đây T và D lấy được 2 dây bạc và 

chiếc điện thoại Masstel và Samsung J3. T qua nhà bạn gái đưa 

cho J chiếc điện thoại Masstel rồi đến nhà Hà Văn Chương cầm 

cố 01 dây bạc lấy 01 gói herôin và sử dụng ngay tại nhà Chương. 

Sau khi sử dụng xong, T đưa 01 dây chuyền vàng tây, 01 đôi 

khuyên tai vàng tây, 01 dây bạc và 01 ĐTDĐ Samsung J3 cho 

D bảo D cùng L mang đi bán. L và D bán vàng và bạc ở hiệu 

vàng bạc Tiệp Dung được tổng số tiền 1.550.000đ. Sau đó sang 

hiệu ĐTDĐ của L1 bán được 600.000đ. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Đối với số tiền 600.000đ thu giữ 

của Lê Văn L1. Số tiền này là tiền các bị cáo đến cửa hàng của 

L1 để sửa điện thoại sau đó bán lại điện thoại cho Lê Văn L1. 

L1 không biết tài sản đó là do các bị cáo phạm tội mà có nên 

xác định giao dịch giữa L1 và T, D là giao dịch dân sự; L1 là 
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người thứ ba ngay tình. Nên cần trả lại cho Lê Văn L1 số tiền 

600.000đ trên. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Tòng Văn T và 

Lành Văn D phạm tội: "Cướp tài sản". Xử phạt bị cáo Tòng Văn 

T 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam (ngày 20/10/2017). Xử phạt bị cáo Lành Văn D 07 

(bảy) năm tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 

7.  Bản án số 08/2018/KDTM-ST ngày 13/11/2018 về việc tranh 

chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản của 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 

Nội dung: Ngân hàng V cho vợ chồng anh C, chị M vay tiền 

theo hai hợp đồng tín dụng. Tài sản bảo đảm cho hai HĐ trên là 

nhà gắn liền trên đất tại 62L. Các khoản nợ đã quá thời hạn trả 

nợ nên Ngân hàng yêu cầu Tòa tuyên buộc anh C, chị M thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ tính đến ngày 13/11/2018 là 1.473.597.556 

đ. Trường hợp anh C, chị M không thanh toán khoản nợ nói trên 

thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử 

lý tài sản bảo đảm là nhà gắn liền với đất tại 62L. Về vấn đề nhà 

62L có tường chung, trụ chung với nhà số 62L nên Ngân hàng 

yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Nguồn gốc nhà đất 62 L do vợ 

chồng ông P, Bà L tạo lập. Năm 2001, ông P chết không để lại 

di chúc. Trong biên bản diện thừa kế không thể hiện ý chí của 

bà T (mẹ ông P). Ngày 25/8/2007, các đồng thừa kế của ông P 

thống nhất để bà L là người đứng chủ sở hữu. Ngày 31/8/2007, 

UBND Tp. T ban hành Quyết định số 2557/QĐ-UBND v/v cấp 

GCNQSDĐ tại 62L cho bà L kèm theo GCNQSDĐ. Trong 

GCN không ghi rõ tài sản của ai, bà L là người đại diện đứng 

tên mà ghi “Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất Bà Nguyễn Thị 

Thu L” là có thiếu sót, đã tước mất quyền đồng sở hữu của diện 

hưởng thừa kế ông P. Cũng chính từ việc thiếu sót này, khi bà 

L lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất ngày 29/3/2012 cho vợ chồng anh C, chị M nhà đất tại 

62 L, UBND Tp. T tiếp tục cấp GCNQSDD & TSGLTĐ tại nhà 

62L cho vợ chồng anh C, chị M số ngày 06/4/2012 là không 

đúng pháp luật. 

Tuy việc UBND thành phố T cấp GCNQSDD ở tại 62 L, cho 

Bà L và vợ chồng anh C, chị M không đúng pháp luật, nhưng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLDS năm 2005 thì các hợp 

đồng tín dụng giữa Ngân hàng V và anh C, chị M không bị vô 

hiệu. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu độc lập của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà T, anh D, chị N yêu 

cầu hủy GCNQSDĐ cấp cho Bà L, hủy GCNQSDĐ cấp cho anh 
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C, chị M ngày 06/4/2012, hủy Hợp đồng tặng cho nhà đất 62 L 

đã lập giữa bên tặng cho Bà L và bên được tặng cho anh C, chị 

M ngày 29/3/2012, hủy Hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng V 

và anh C, chị M. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng 

V. 

8.  Bản án số 152/2019/DS-PT ngày 22/4/2019 v/v tranh chấp 

quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 

Nội dung: Năm 1996, cha chồng bà S cho vợ chồng bà diện tích 

đất 6.800 m2. Ngày 1/4/1997 thì bà S và chồng là ông P được 

cấp GCNQSDĐ đối với phần đất 6.800 m2 thuộc thửa 

197,402,404. Năm 2001, ông P chết để lại phần diện tích trên 

cho bà S cùng các con là T, N, T1, L trực tiếp quản lý. Đến tháng 

7/2012, khi đoàn đo đạc xuống đo đất để cấp lại GCNQSDĐ thì 

bà Trịnh Thị Ngọc L không đồng ý vì cho rằng phần diện tích 

800 m2 thuộc một phần thửa 404 là đất của bà L, bà L rào lại và 

không cho bà S và con của bà L vào canh tác, sử dụng. Nay bà 

S cùng các con khởi kiện yêu cầu trả lại phần đất 800m2. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu của các 

nguyên đơn yêu cầu nguyên đơn, buộc bà L giao trả diện tích 

72m2 thuộc thửa đất 152, tờ bản đồ 19. Chấp nhận yêu cầu phản 

tố của bà L, công nhận phần đất 717m2 thuộc quyền sử dụng của 

bà L. Hủy một phần GCNQSDĐ của ông H đối với nội dung 

cấp QSDĐ thửa 404. Buộc bà L bồi thường 28.700.000 cho 

nguyên đơn.  

Tại bản án phúc thẩm ngày 12/8/2016, Tòa án chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà L giao trả 717m2 đất cho 

nguyên đơn, nguyên đơn phải bồi hoàn cho bà L 7.000.000 

đồng. Tại Quyết định Giám đốc thẩm ngày 5/2/2018, Tòa án cấp 

cao tại TP. HCM hủy bản án phúc thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án 

nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử lại. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Đối với quan hệ tranh chấp 

QSDĐ, sau khi xét xử sơ thẩm thì nguyên đơn và bị đơn không 

có kháng cáo. Tuy nhiên tranh chấp có liên quan đến ông Lê 

Quốc L1 và ông L1 có yêu cầu độc lập yêu cầu công nhận quyền 

sử dụng đất giữa ông với bà S và các con của bà S. Nhận thấy 

ông L1 nhận chuyển nhượng QSDĐ từ bà S và các con của bà 

S sau bản án phúc thẩm ngày 12/8/2016 có hiệu lực pháp luật 

và sau khi hoàn thành xong việc cưỡng chế giao đất cho bà S và 

các con của bà S. Theo khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự 2015, 

ông L1 là người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ.  

Tòa án phúc thẩm tuyên: Hủy bản án sơ thẩm ngày 1/12/2018, 

giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện C để xét xử lại. 
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9.  Bản án số 64/2019/DS-PT ngày 26/4/2019 về việc Đòi tài sản 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Nội dung: Ông T và bà L là chủ sở hữu thửa đất số V và được 

cấp giấy CNQSDĐ ngày 6/12/2011 và được chỉnh lý ngày 

12/1/2017. Diện tích đất này trước đây thuộc quyền sở hữu của 

bà T1. Ngày 10/7/2012, bà T1 cùng chồng là ông H ký hợp đồng 

thế chấp tài sản cho khoản vay của của Công ty X vay ngân hàng 

K. Do bên vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng K 

đã tiến hành bán đấu giá tài sản trên và vợ chồng ông T bà L 

mua với giá 1.620.000.000đ. Tuy nhiên bà T1 không giao lại 

nhà trên cho vợ chồng ông bà nên ông bà khởi kiện.  

Tòa án sơ thẩm tuyên: Buộc bà T1, ông H, anh N, chị L phải 

giao trả một căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 83m2, thửa đất số 

V cho ông T và bà L. Bà T1 được quyền khởi kiện Ngân hàng 

K yêu cầu bồi thường chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại khi 

có yêu cầu.  

Tòa án phúc thẩm nhận định: Ông T và bà L hoàn toàn không 

biết việc vay tiền và thế chấp giữa Ngân hàng K, công ty Y và 

ông H, bà T1. Ông bà là người đã mua đấu giá ngay tình. Theo 

qui định tại Điều 258 của BLDS 2005 và Điều 133 của BLDS 

2015 thì ông T bà L là những chủ sử dụng đất ngay tình, được 

pháp luật bảo vệ và chủ sở hữu, sử dụng cũ (ông H, bà T1) không 

được quyền đòi lại tài sản này kể cả trong trường hợp Ngân hàng 

K và Công ty bán đấu giá có sai phạm gây thiệt hại cho bà T1, 

ông H. Việc sau khi Ngân hàng K tiến hành thủ tục thu giữ tài 

sản và bán đấu giá thành công, nhưng sau đó bà T1 chiếm lại tài 

sản và đem cho người khác thuê là trái pháp luật, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà 

T1 ông H thực hiện nghĩa vụ giao tài sản cho nguyên đơn là có 

căn cứ. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bà 

T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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10.  Bản án số 07/2019/HC-ST ngày 14/6/2019 về việc Khiếu kiện 

yêu cầu hủy GCNQSDĐ của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 

Nội dung: Ông LVT (chết năm 2010) và bà TTĐ (chết năm 

1978) có 9 người con. Lúc còn sống, cha mẹ có tạo lập căn nhà 

gắn với diện tích 154,9 m2 vào năm 1954. Khi cha mẹ chết, các 

anh em thống nhất cho vợ chồng LTT cùng vợ NTL tiếp tục ở 

trong căn nhà để lo hương khói và giữ tài sản cho cha mẹ. Trong 

thời gian này, vợ chồng ông LTT tự ý làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ 

nhưng các anh chị em không biết. Đến tháng 3/2018, các ông bà 

mới biết được vợ chồng ông T bán tài sản của cha mẹ để lại và 

ông bà có làm đơn ngăn chặn. Ông C, C2, B đã khởi kiện yêu 

cầu TAND tỉnh AG hủy GCNQSDĐ cấp ngày 11/3/2013 cho 
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ông LTT và bà NTL, hủy GCNQSDĐ cấp ngày 12/6/2018 cho 

ông PPT1 và bà LTPL. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Việc ông L.T.T (là một trong 

những người trong hàng thừa kế) cùng vợ là bà N.T.L tự ý đăng 

ký kê khai quyền sử dụng đất đối với di sản trên nhưng không 

có sự đồng ý của những người trong hàng thừa kế nhưng vẫn 

được UBND thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp GCNQSDĐ 

ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L là không đảm bảo 

chính xác về đối tượng được cấp đất. Tuy nhiên, sau khi được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông T, bà L đã sử dụng 

ổn định và thực hiện nhiều giao dịch dân sự khác một cách ngay 

tình, công khai. Đến ngày 24/4/2018, ông T, bà L chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2 và 

được Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh C.Đ chỉnh lý biến 

động giấy chứng nhận. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 

Luật Đất đai năm 2013, người tham gia giao dịch quyền sử dụng 

đất được bảo vệ nếu việc nhận chuyển quyền sử dụng đất phù 

hợp quy định pháp luật đất đai. Đồng thời theo nguyên tắc bảo 

vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch 

dân sự được quy định tại khoản 2 Điều 133 BLDS 2015. Cần 

bác yêu cầu khởi kiện L.H.C, L.V.C1, L.B.B. Nếu các đương sự 

có yêu cầu tranh chấp di sản thừa kế là số tiền chuyển nhượng 

có được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất trên thì 

khởi kiện bằng vụ kiện dân sự tại Tòa án có thẩm quyền. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bác yêu cầu khởi kiện của các ông 

L.H.C, L.V.C1, L.B.B. 

11.  Bản án số 803/2019/DS-PT ngày 12/9/2019 về việc đòi tài sản 

của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung: Bà T có mua một số bất động sản nhưng do không 

thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên đã nhờ Ông T2 đứng tên 

một số tài sản. Ngày 02/08/2008 Ông T2 đã viết giấy xác nhận 

đứng tên dùm 04 tài sản nêu trên của Bà T. Sau đó Bà T nhiều 

lần yêu cầu bị đơn sang tên chủ quyền các tài sản đã đứng tên 

dùm nhưng Ông T2 không thực hiện. Ngày 21/04/2009 bà T nộp 

đơn khởi kiện yêu cầu ông T làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 

các tài sản trên cho bà T. Sau khi Tòa án nhân dân quận Bình 

Tân thụ lý hồ sơ khởi kiện trên và thông báo cho phía Ông T2 

thì Ông T2 đã thực hiện việc bán căn hộ trên cho Ông H2, ông 

H2 tiếp tục bán lại cho bà H và ông D. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà T. 

- Công nhận căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F 

thuộc quyền sở hữu của Bà T 

- Hủy hợp đồng mua bán căn hộ ngày 18/08/2007 giữa 

công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành và bà H 
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- Hủy biên bản chuyển nhượng hợp đồng ngày 21/9/2009 

có chữ ký ghi tên ông T2, Ông H2 và chữ ký đóng dấu đại diện 

theo pháp luật của công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê 

Thành. 

- Buộc Bà H, Ông D, Ông G, ông Đ, bà Diễm, ông P, ông 

V giao trả lại căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư Lê 

Thành, cho Bà T trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

- Buộc Bà T có trách nhiệm thanh toán lại cho bà H 

56.619.000 là số tiền mà bà H trình bày đã bỏ ra sửa chữa căn 

hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4). 

- Công nhận phần đất 200m2 thuộc thửa 551 tỉnh Lâm 

Đồng là thuộc quyền sử dụng của Bà T. Hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 04/01/2007 do ủy ban nhân dân Thành 

phố Đà Lạt cấp cho Ông T2. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Tại thời điểm chuyển nhượng 

21/09/2009, căn hộ không bị ngăn chặn mua bán, chuyển 

nhượng bởi cơ quan có thẩm quyền, tuy lúc này nguyên đơn đã 

khởi kiện đòi quyền sở hữu căn hộ nhưng nguyên đơn không có 

văn bản thông báo đến công ty F về sự việc tranh chấp và công 

ty F cũng không được đưa vào tham gia tố tụng để thông báo về 

việc tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền sở hữu căn hộ của 

công ty nên công ty F không thể biết căn hộ trên có phát sinh 

tranh chấp. Do vậy, giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán căn hộ trên giữa bị đơn và ông H2 thì ông H2 hoàn toàn 

ngay tình. Sau đó, đến ngày 25/09/2009 ông Từ Minh H2 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho bà H và công ty 

F đã ký hợp đồng cùng số cho bà H. Việc chuyển nhượng này 

cũng hoàn toàn hợp pháp và ngay tình do cả ba người tham gia 

giao dịch đều không thể biết có tranh chấp phát sinh liên quan 

đến quyền sở hữu căn hộ. Căn cứ Khoản 1 Điều 138 BLDS 

2005, quyền lợi hợp pháp của người thứ ba ngay tình cần được 

bảo vệ do vậy kháng cáo của bà H là có cơ sở và có căn cứ nên 

được chấp nhận. Về giá trị sửa chữa căn hộ, do căn hộ thuộc 

quyền sở hữu của bà H nên bà H tự chịu chi phí sửa chữa cho 

chính gia đình mình sử dụng. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của Bà T đối với Ông T2: Công nhận thỏa thuận đứng tên 

dùm ngày 02/08/2008 giữa bà T và ông T2 về căn hộ A1-5-4 

chung cư F và phần đất 200m2 thuộc thửa số 551 tỉnh Lâm 

Đồng. Ông T2 có trách nhiệm hoàn trả cho bà T số tiền 

626.451.000đ để chấm dứt nghĩa vụ của bị đơn theo thỏa thuận 

đứng tên dùm ngày 02/08/2008. Công nhận phần đất 200m2 

thuộc thửa số 551 tỉnh Lâm Đồng thuộc quyền sử dụng của bà 



 

 

T. Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân 

Thành phố Đà Lạt cấp cho Ông T2. 

12.  Bản án số 149/2019/DS-ST ngày 15/9/2019 về việc Tranh 

chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Nội dung: Nguyên đơn là bà Ch và các con trình bày: chồng bà 

là ông M (chết 2009), anh chồng bà là ông Đ (chết năm 2000) 

có vợ là bà Đ. Ông Đ và bà Đ được cha mẹ chồng bà cho phần 

đất thửa 606 và 607 để ở và canh tác. Ngoài ra, ông Đ và bà Đ 

cũng mua thêm diện tích 1.687m2 tại Đức Lập Thượng và diện 

tích 1043m2 tại ấp Sò Đo. Do lúc sống chung với ông Đ thì ông 

Đ và bà Đ có thiếu nợ Ngân hàng bán thửa đất 539 diện tích 

1.687m2 đất tại Đức Lập Thượng và 1043m2 đất tại Ấp Sò Đo 

để trả nợ ngân hàng. Phần còn lại là thửa 606, 607, bà Đ đi lấy 

chồng khác nên năm 2003 bà Đ làm giấy ủy quyền cho ông M 

(chồng bà Ch) canh tác với mục đích làm mồ mã và cúng giỗ 

ông Đ. Năm 2009, chồng bà là ông M chết, bà cũng thay chồng 

bà cúng giỗ ông Đ. Bà Ch đã nhiều lần yêu cầu bà Đ chuyển 

quyền số đất trên cho bà nhưng bà Đ cứ hẹn hết lần này đến lần 

khác. Khoảng tháng 9/2018, bà phát hiện bà Đ mở thừa kế và 

đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 606, 607 và 

và chuyển nhượng đất trên cho người khác. Do đó bà và bà đại 

diện các con bà yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy thông tin chỉnh 

lý biến động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đ 

thửa 606, 607, công nhận diện tích 1.463m2 đất thuộc thửa 606, 

607 cho bà Ch và các con của bà, hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã cấp 

cho ông Gi bởi lý do đất đang tranh chấp mà bà Đ ủy quyền ông 

T chuyển nhượng cho ông Gi là không đúng. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: HĐXX thấy rằng ông T, ông Gi là 

người thứ ba ngay tình các ông không biết đất đang tranh chấp 

do bà Đ che giấu. Do đó cần bảo vệ quyền lợi người thứ ba ngay 

tình trong trường hợp này. Vì vậy không chấp nhận yêu cầu của 

bà Ch về việc hủy hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Đồng thời không chấp nhận 

yêu cầu của bà Ch và bà đại diện cho các con của bà về việc đề 

nghị hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông Gi đối với thửa đất 606, 

607. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà Ch và đại diện các con của bà. Chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà Đ, ông Gi phải giao quyền sử dụng thửa đất 606, 

607 cho ông Gi. Buộc bà Đ trả cho bà Ch 150tr chi phí san lấp 

đất. 
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13.  Bản án số 151/2019/DS-PT ngày 25/9/2019 về việc tranh 

chấp kết quả bán đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài 

sản bán đấu giá của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung: Ngày 25/2/2010 và ngày 01/3/2010, ông T11 (Chồng 

bà T, đã chết tháng 11/2014) và bà T ký hợp đồng thế chấp tài 

sản và hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CN K vay tổng số tiền 

3 tỉ đồng, tài sản thế chấp là 02 quyền sử dụng đất theo 

GCNQSDĐ số AD 579313, AD 579302. Khi đến hạn trả nợ, 

ông T11, bà T không trả được nợ cho Ngân hàng theo các hợp 

đồng tín dụng nên Ngân hàng khởi kiện ra Tòa án giải quyết. 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự buộc ông T11 bà T phải trả cho Ngân 

hàng CN K số tiền 3.571.466.666đ chậm nhất vào ngày 

07/7/2011. Hết thời hạn trên, ông T11, bà T vẫn không trả được 

nợ nên Ngân hàng đã có đơn thi hành án. Ngày 13/10/2011, Cục 

THADS tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thi hành án theo yêu 

cầu, yêu cầu ông T11, bà T phải trả cho Ngân hàng CN K số 

tiền 3.571.466.666 đồng; tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản là 

QSD đất và tài sản gắn liền trên đất theo GCNQSD đất số AD 

579302, giá trị tài sản kê biên được định giá là 5.140.618.000 

đồng. Ông T11, bà T đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định 

của cơ quan Thi hành án để trả nợ cho Ngân hàng. Tuy nhiên, 

vào ngày 30/10/2012 và ngày 06/6/2013, Ngân hàng CN K và 

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá N (Công ty N) tổ chức bán đấu 

giá tài sản thế chấp của gia đình ông T11 bà T là QSD đất theo 

GCNQSD đất số AD 579313 với giá 3.575.000.000 đồng; QSD 

đất theo GCNQSD đất số AD 579302 với giá 1.924.000.000 

đồng cho ông Nguyễn Phi H2. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ nội dung khởi 

kiện của bà T về việc: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 

30/10/2012 và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 

154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012 đối với tài sản là 

quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AD 579313 do UBND thành phố B cấp ngày 26/12/2005. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Việc người kháng cáo cho rằng, 

ông H2 không ngay tình khi mua đấu giá quyền sử dụng đất: Tại 

Quyết định giám đốc thẩm số 65/2018/GĐT-DS ngày 

06/8/2018, của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã nhận 

định cho rằng: Theo quy định tại Điều 138 và Điều 258 Bộ luật 

dân sự năm 2005 thì ông H2 là người thứ ba ngay tình có quyền 

sử dụng hợp pháp thửa đất mà không liên quan đến quan hệ 

tranh chấp giữa cụ K1 với vợ chồng ông T11, bà T. Quyết định 

này có hiệu lực thi hành nên Hội đồng xét xử không có thẩm 

quyền xem xét lại việc ông H2 có ngay tình hay không trong 

việc quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất nói trên. 
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Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận toàn bộ nội dung 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị T về việc: Hủy kết quả bán đấu 

giá tài sản ngày 30/10/2012 và hợp đồng mua bán tài sản bán 

đấu giá số154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012, đối với 

tài sản là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AD 579313 do UBND thành phố B cấp ngày 

26/12/2005 (Đã điều chỉnh biến động ngày 06/6/2016 mang tên 

ông Nguyễn Phi H2). 

14.  Bản án 181/2019/DSPT ngày 25/10/2019 về việc tranh chấp 

quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 

Nội dung: Tháng 1/2011, ông T và bà N có kêu bán cho ông C 

hai khu đất là thửa số 585 diện tích 980m2 và thửa 559 diện tích 

1250m2. Ông T dẫn ông C đến xem nhà và đất thì có vợ chồng 

ông B bà M đang ở. Ông T và vợ chồng ông B nói, nếu ông C 

đồng ý mua thì ông T và vợ chồng ông B có trách nhiệm giao 

nhà và đất cho ông C sau khi lập thủ tục cấp GCNQSDĐ. Ngày 

8/2/2011, ông C và vợ chồng ông T làm thủ tục chuyển nhượng 

QSDĐ, ông C đã chuyển đủ số tiền 510 triệu cho ông T bà N và 

được cấp GCNQSDĐ cho hai thửa đất trên vào ngày 15/2/2011. 

Sau đó ông C có nhiều lần đề nghị ông C và bà M giao nhà và 

đất nhưng hai ông bà xin gia hạn hai lần. Đến 6/2011, ông B bà 

M yêu cầu ông C bán lại phần đất nhưng ông C không đồng ý. 

Vì vậy ông C khởi kiện. 

Tòa án sơ thẩm tuyên:  

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông C về việc buộc bị đơn 

giao trả hai thửa đất trên.  

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông B bà M: Hủy các hợp 

đồng chuyển nhượng giữa ông B bà M và ông T bà N, giữa ông 

T bà N và ông C. Hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông C. Tách giao 

dịch dân sự giữa ông C và ông N bà N thành vụ kiện khác khi 

có yêu cầu. Ông B bà M có nghĩa vụ trả cho ông T bà N số tiền 

gốc và lãi là 448.760.000đ. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng K: 

Buộc ông C bà X trả cho Ngân hàng tổng số tiền 

1.045.774.179đ, hủy hợp đồng thế chấp tài sản giữa Ngân hàng 

K và ông C bà X. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Ngày 16/8/2010 vợ chồng ông 

B bà M ký hợp đồng chuyển nhượng hai thửa đất trên với ông 

T. Nhưng trên thực tế, vợ chồng ông B vay của ông T 200 triệu, 

lãi suất 6%/tháng, vay trong 3 tháng, ông T cộng vào 3 tháng lãi 

suất là 36 triệu nên ghi trong hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 

là 236 triệu. Vì vậy, căn cứ theo Điều 129 BLDS 2005 quy định: 

“Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm 
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che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn 

giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch 

đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này”. Cho nên, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông B 

và vợ chồng ông T vô hiệu nên giao dịch giữa vợ chồng ông T 

với ông C mới vô hiệu. Do đó phải xác định rằng, giải quyết 

giao dịch giữa ông C và vợ chồng ông T là giải quyết hậu quả 

của giao dịch vô hiệu trước đó. Cấp sơ thẩm tách giao dịch dân 

sự về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông C 

với vợ chồng ông T thành vụ kiện khác khi có yêu cầu là chưa 

đầy đủ, chưa giải quyết triệt để vụ án và chưa đảm bảo quyền 

lợi của người thứ ba ngay tình là Ngân hàng K. Thêm vào đó, 

tại phiên tòa phúc thẩm, ông B thừa nhận biết ông C sang tên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời biết ông C thế 

chấp hai thửa đất cho Ngân hàng để vay tiền nhưng không phản 

đối, không ngăn chặn. Điều này đồng nghĩa với việc ông B cũng 

đồng ý cho ông C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng. Khi 

nhận thế chấp, Ngân hàng không có nghĩa vụ phải biết việc ông 

Lê Ngọc C đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hợp 

pháp hay không, cũng như không buộc phải biết các giao dịch 

trước đó là giả tạo hay không. Do đó, không thể hủy hợp đồng 

thế chấp khi hợp đồng này đã được công chứng, đăng ký theo 

đúng quy định của BLDS, Luật đất đai và Ngân hàng đã giải 

ngân cho ông C số tiền 510.000.000đ. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của 

nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng 

K, ông T và bà N: Hủy bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ 

cho Tòa án nhân dân quận Ô Môn giải quyết lại. 

15.  Bản án số 15/2020/DS-PT ngày 14/2/2020 về việc Tranh chấp 

liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu 

và hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung: Ngày 13/4/2015 ông K1 bà L được cấp hai 

GCNQSDĐ đối với thửa số 14480 và 14478 diện tích 394m2 và 

321m2.  Thời gian này trong hộ gia đình gồm ông K1(chủ hộ), 

bà L và các con là ông H3, ông T2 và bà H (nguyên đơn). Cuối 

năm 2018, bà H phát hiện các thửa đất trên đã được ông K1, bà 

L, ông H3 và ông T2 lập hợp đồng chuyển nhượng cho ông V1 

và ông C nhưng chưa được sự đồng ý của bà. Nhưng trong hợp 

đồng chuyển nhượng này lại có chữ ký và điểm chỉ của bà H đã 

được VPCC TN công chứng ngày 16/4/2015. Bà H xác định các 

chữ ký và điểm chỉ vân tay này không phải của bà. Bà H yêu 

cầu tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng nêu trên. 
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Tòa án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà H. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Chữ ký, chữ viết, dấu vân tay 

trên hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất trên không phải của 

bà N. Do vậy Tòa án sơ thẩm nhận định Hợp đồng chuyển 

nhượng trên vô hiệu một phần là có căn cứ. Tuy nhiên xét về 

nguồn gốc thửa đất 14478 do gia đình bà L sang nhượng cho 

ông C và thửa số 14480 sang nhượng cho ông V1 có nguồn gốc 

được tách ra từ thửa số 14164 của ông K1 vào ngày 18/3/1993. 

Như vậy tại thời điểm cấp QSDĐ thì bà H mới 5 tuổi, chưa có 

công sức đóng góp gì và GCNQSDĐ cấp cho cá nhân ông K1, 

không phải cho hộ gia đình. Mặt khác sau khi nhận chuyển 

nhượng, ông C tiếp tục chuyển nhượng cho ông D1, còn công 

V1 tiếp tục chuyển nhượng cho ông Q và ông Q lại chuyển 

nhượng cho ông K2 và ông D1. Xét các giao dịch dân sự trên 

thực hiện đúng trình tự và thủ tục luật định. Do đó căn cứ khoản 

2 và khoản 3 Điều 133 BLDS thì ông K2 và ông D1 là người 

thứ ba mua tài sản nên cần phải được bảo vệ quyền lợi của người 

thứ ba ngay tình nên cấp sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận đơn kháng cáo của 

bà H. 

16.  Bản án số 04/2020/DS-ST ngày 16/3/2020 về việc Tranh chấp 

kiện đòi tài sản của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì tỉnh 

Phú Thọ 

Nội dung: Khoảng cuối năm 2017, do có nhu cầu hợp tác kinh 

doanh nên anh V bàn bạc với anh T để anh đầu tư lắp đặt 01 bộ 

hút cát có giá trị 399.500.000đ trên chiếc xà lan máy thuộc 

quyền sở hữu của anh T và chị L. Hai bên thỏa thuận, khi nào 

không hợp tác nữa thì anh V có quyền tháo dỡ bộ máy hút cát 

này. Anh V được biết, chiếc Sà lan máy này đã được vợ chồng 

anh T, chị L thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm khoản vay. Do 

anh T chị L vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng đã thu 

hồi và bán đấu giá chiếc sà lan (bao gồm luôn bộ hút cát). Anh 

V khởi kiện nếu Ngân hàng không trả bộ máy hút cát cho anh 

thì anh đề nghị vợ chồng anh T chị L phải trả cho anh bộ máy 

hút cát hoặc cả Ngân hàng và anh T chị L có trách nhiệm liên 

đới trong việc trả lại tài sản cho anh bằng hiện vật hoặc bằng 

tiền. 

Tòa án sơ thẩm nhận định: Hành vi không thông báo về việc 

đầu tư tăng thêm tài sản thế chấp của người thứ ba; hành vi cam 

kết tài sản thế chấp, tài sản đầu tư tăng thêm thuộc quyền sở hữu 

của mình; tự nguyện giao toàn bộ tài sản thế chấp cùng các tài 

sản gắn liền cho bên nhận thế chấp để bán đấu giá là do lỗi của 
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vợ chồng anh T, chị L và hành vi này có mối quan hệ nhân quả 

đến thiệt hại về tài sản, xâm phạm quyền sở hữu của nguyên 

đơn. Hơn nữa, người được lợi về tài sản trong trường hợp này 

là vợ chồng anh T, chị L vì giá trị đầu tư tăng thêm này được 

tính vào khoản nợ của vợ chồng anh T, chị L đã được ngân hàng 

thu hồi khi bán Sà lan máy nên cần buộc vợ chồng anh chị phải 

có trách nhiệm trả lại bộ máy hút cát cho nguyên đơn là có căn 

cứ và phù hợp. Anh Ngô Đức B mua tài sản qua bán đấu giá, là 

người thứ ba ngay tình cần được bảo vệ nên không có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu đòi trả lại tài sản bằng hiện vật của nguyên 

đơn, chỉ buộc vợ chồng anh T, chị L trả bộ máy hút cát trị giá 

bằng tiền cho nguyên đơn theo kết quả định giá tài sản của Hội 

đồng định giá là có căn cứ. Từ những căn cứ trên cần buộc vợ 

chồng anh T, chị L có trách nhiệm trả cho nguyên đơn giá trị bộ 

máy hút cát với số tiền 115.000.000đ. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

17.  Bản án số 164/2020/DS-PT ngày 12/6/2020 về việc Tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng 

mua bán tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nội dung: Vợ chồng ông NĐ1, bà NĐ2 là cha, mẹ của ông BĐ2 

còn bà BĐ1 là vợ của ông BĐ2. Năm 2001, UBND cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ cho hộ ông NĐ1 với Diện tích 782m2, và 

giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ bà NĐ2 với Diện tích 1.933m2. 

Cũng trong năm 2001, bà NĐ2 thành lập DNTN để kinh doanh 

trạm xăng dầu. Đến năm 2002, bà NĐ2, ông NĐ1 giao cho vợ 

chồng ông BĐ2, bà BĐ1 trông coi việc kinh doanh mua bán 

xăng dầu, còn ông NĐ1, bà NĐ2 vẫn là người quản lý, điều hành 

và quản lý thu chi và chịu trách nhiệm về hoạt động của DNTN 

Chi nhánh trạm xăng dầu R. Đến ngày 10/5/2009, bà BĐ1 tự ý 

lập Hợp đồng mua bán DNTN chi nhánh trạm xăng dầu R và 

giả mạo chữ ký của bà NĐ2 để bán cho bà BĐ1, sau đó bà BĐ1 

căn cứ vào hợp đồng này để đăng ký kinh doanh thành lập 

DNTN trạm xăng dầu Quang V1 nhưng bà NĐ2 không hề hay 

biết. Sự việc đã có kết luận giám định chữ ký trong hợp đồng 

mua bán doanh nghiệp này không phải của bà NĐ2 ký ra. 

Tiếp đó, ngày 06/10/2011, vợ chồng ông BĐ2, bà BĐ1 tiếp tục 

tự ý lập Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất đối với 02 thửa đất 

trên từ hộ ông NĐ1, bà NĐ2 sang cho ông BĐ2, bà BĐ1, việc 

chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tại UBND xã A, huyện P 

và đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện P sang cho vợ chồng ông BĐ2, bà BĐ1 vào ngày 
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13/10/2011 nhưng vợ chồng ông NĐ1, bà NĐ2 không hề hay 

biết, chữ ký ông NĐ1 trong hợp đồng chuyển nhượng đã có kết 

luận giám định không phải do ông NĐ1 ký ra. 

Ngày 03/9/2014, ông BĐ2, bà BĐ1 tự thỏa thuận phân chia tài 

sản chung của vợ chồng, trong đó phân chia Diện tích đất 782m2 

và Diện tích đất 1.933m2 cho bà BĐ1 mà không có ý kiến của 

ông NĐ1, bà NĐ2. Đến ngày 01/6/2015, bà BĐ1 tiếp tục chuyển 

nhượng 02 thửa đất trên cho Công ty X. Ngày 01/7/2015, bà 

BĐ1 tiếp tục chuyển nhượng tài sản trên đất cho Công ty TNHH 

X theo Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa 

DNTN Quang V1 với Công ty TNHH X nhưng ông NĐ1, bà 

NĐ2 không hề hay biết. 

Vì vậy ông NĐ1, bà NĐ2 khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy bỏ các 

giao dịch trên và GCNQSDĐ mới, buộc ông BĐ2, bà BĐ1 hoàn 

trả lại Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng toàn 

bộ tài sản trên đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện 

P, tỉnh Bình Phước. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: BĐ2, bà BĐ1 hoàn trả lại Diện tích đất 

782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng toàn bộ tài sản trên đất là 

trạm xăng dầu. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Công ty X không có cơ sở để 

biết việc giao dịch với bà BĐ1 bị vô hiệu nên không có lỗi khi 

tham gia vào giao dịch. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định Công ty 

X không phải là người thứ ba ngay tình nên không xem xét bảo 

vệ quyền lợi của Công ty X là không phù hợp quy định của pháp 

luật, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty X. 

Mặc dù giao dịch dân sự giữa bà BĐ1 và hộ ông NĐ1, bà NĐ2 

vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân 

sự khác cho Công ty X và Công ty X đã thực hiện đăng ký đối 

với tài sản nên giao dịch giữa bà BĐ1 và Công ty X không bị 

vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 

2015. Theo quy định tại khoản 3 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 

2015 thì cho thấy ông NĐ1, bà NĐ2 không có quyền đòi lại tài 

sản từ Công ty X. Tuy nhiên, do bà BĐ1 là người có lỗi dẫn đến 

việc giao dịch được xác lập với người thứ ba nên buộc bà BĐ1 

phải bồi thường thiệt hại cho phía nguyên đơn. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của 

bị đơn bà BĐ1, sửa bản án sơ thẩm: Không chấp nhận một phần 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tuyên bố 02 Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 01/6/2015 giữa bà BĐ1 

với Công ty X vô hiệu. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về việc tuyên bố Hợp đồng mua bán trạm 

xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa bà BĐ1 với Công ty X vô hiệu. 



 

 

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

về việc hủy GCNQSDĐ cấp cho Công ty X. Buộc bà BĐ1 phải 

bồi thường cho ông NĐ1 và bà NĐ2 số tiền là 12.489.783.512đ 

18.  Bản án số 93/2020/HC-PT ngày 26/6/2020 về việc khiếu kiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Nội dung: Ngày 25-3-2017, ông T điều khiển xe ô tô vận 

chuyển 02 ngôi nhà gỗ và một số gỗ tạp. Khi đi đến trạm kiểm 

soát số 7 thì bị Công an huyện E bắt giữ, kiểm tra và lập biên 

bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển trái 

phép lâm sản. Nhà gỗ và số gỗ tạp này là do ông T được ông H 

thuê vận chuyển và trước khi vận chuyển, ông H đã có đơn xin 

chuyển nhà và được UBND xã I xác nhận ngày 24/3/2017 và có 

xác nhận ngày 04/4/2007 của Ban chỉ huy đội sản xuất 1, Trung 

đoàn 737 (cũ), Binh đoàn 16, với nội dung: Ông Lê Xuân H có 

nhận khoán 54ha điều và có cắt dọn cành ngọn cây khô tận dụng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Minh T, hình 

thức phạt chính: Phạt tiền 75.000.000 đồng; hình thức phạt bổ 

sung: Tịch thu xe 01 ô tô, số tiền thu được từ việc bán thanh lý 

xe được trích trả lại 50% cho đồng sở hữu là bà P (vợ ông T). 

Vì vậy, ông T khởi kiện tuyên hủy Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 1215/QĐ-XLVPHC và Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk; yêu cầu trả lại tài sản bị tịch thu gồm 01 xe ô tô 

và 02 ngôi nhà gỗ, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc ban 

hành Quyết định hành chính trái luật gây ra với số tiền là 

643.333.296 đồng. 

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bác đơn khởi kiện của ông T. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Đối với chiếc xe ô tô tải mang 

tên bà P được cấp ngày 04-11-2010. Sau đó, ông T, bà P đã thế 

chấp để vay số tiền 400.000.000 đồng của Ngân hàng theo Hợp 

đồng tín dụng số 178409271/HĐTD ngày 22-10-2014. Việc thế 

chấp để vay tiền đúng thủ tục quy định pháp luật nên Ngân hàng 

là người thứ ba ngay tình. Hiện nay, số tiền vay của ông T, bà P 

đã quá hạn nhưng chưa trả nợ được cho Ngân hàng. Do đó, Chủ 

tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt bổ sung tịch thu xe 01 ô tô 

biển số 47P-2848 làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của bà P và Ngân hàng. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận đơn kháng cáo của ông 

Phạm minh T, bà Võ Thị P và Ngân hàng, sửa bản án sơ thẩm 

như sau: Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Phạm Minh T. Hủy 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ XLVPHC 

ngày 23-5-2017 và Quyết định 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-
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2017 về việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Minh T. 

19.  Bản án số 328/2020/DS-PT ngày 11/9/2020 về việc Tranh 

chấp đòi lại quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, hợp 

đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

Tòa án nhân dân tỉnh Long An. 

Nội dung: Ngày 07 tháng 01 năm 2011, bà C có vay của ông N 

số tiền 2.240.000.000 đồng, thời hạn vay là 02 tháng, lãi suất 

vay theo mức lãi suất của ngân hàng quy định đối với loại vay 

tương ứng. Sau đó, bà C không trả nợ theo như đã thỏa thuận 

ông N có khởi kiện bà C đến Tòa án huyện C. Tại Quyết định 

công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 84/2011/QĐST 

ngày 06/12/2011 của Tòa án huyện C thì vợ chồng bà C – ông 

D có nghĩa vụ trả cho ông N số tiền 2.240.000.000 đồng. Trong 

quá trình thi hành quyết định trên, đến ngày 13/12/2011 vợ 

chồng bà C – ông D đồng ý chuyển nhượng cho ông N thửa đất 

số 975 và 976 với tổng diện tích 3.532m2 để trừ khoản nợ 

2.240.000.000 đồng. Đồng thời, ông N có cho bà C vay thêm 

600.000.000 đồng để bà C thanh toán những khoản nợ mà bà C 

nợ nhiều người tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C. Khi nhận 

chuyển nhượng, ông N có đến xem đất thì thấy có ngôi nhà trên 

đất, nhưng lúc đó nhà đóng cửa thường xuyên. Sau khi ký hợp 

đồng chuyển nhượng, ông N có nhu cầu được giao đất nhưng bà 

C tìm cách lánh mặt, còn vợ chồng ông L – bà R thì tiếp tục ở 

trên đất và không đồng ý trả nhà, đất cho ông N nên ông N làm 

đơn khởi kiện đòi vợ chồng ông L – bà R giao đất cho ông N. 

Về hiện trạng thửa đất số 975 có diện tích theo GCNQSDĐ là 

644m2 thửa đất số 976 có diện tích 2.888m2. Nhưng qua đo đạc 

thực tế theo ranh giới do vợ chồng ông L – bà R chỉ ranh thì 

thửa đất số 975 có diện tích 326,7m2, thửa đất số 976 có diện 

tích 2.210m2, cả hai thửa đất đều thiếu diện tích so với GCN 

QSDĐ. Hiện tại, ông N chỉ yêu cầu giao diện tích đất thực tế đã 

đo đạc, phần diện tích bị thiếu thì ông N sẽ yêu cầu xem xét sau. 

Ông N rút yêu cầu khởi kiện ông L – bà R đòi trả 317,3m2 thuộc 

một phần thửa đất số 975 và yêu cầu đòi trả 678m2 thuộc một 

phần thửa đất số 976. 

Tòa án sơ thẩm tuyên:  

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông N. Buộc vợ chồng 

ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R cùng những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giao thửa đất số 975, tờ bản đồ số 

02 có diện tích đo đạc thực tế là: 326,7m2 và thửa đất số 976, tờ 

bản đồ số 02 có diện tích đo đạc thực tế là: 2.210m2 cho ông N 

quản lý.   
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- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V: Buộc 

vợ chồng ông L – bà R có trách nhiệm liên đới hoàn trả lại cho 

ông V số tiền còn nợ là 500.000.000 đồng. 

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông V đòi vợ chồng ông L – 

bà R trả số tiền là 500.000.000 đồng. 

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông L – bà R đòi hủy 

GCNQSDĐ cấp cho ông N, hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa 

bà C, ông D với ông N. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông L– bà R: 

Vô hiệu Hợp đồng ủy quyền giữa ông L bà R với ông V, Vô 

hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài 

sản) giữa ông V và bà C. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Về HĐCN ngày 13/12/2011, 

cấp sơ thẩm cho rằng hợp đồng này chưa thực hiện xong và có 

nội dung, hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự 

2015 nên áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 khi giải quyết tranh 

chấp. Theo đó, hợp đồng này thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự năm 2015, ông N là người thứ 

ba ngay tình phải được bảo vệ quyền lợi nên cấp sơ thẩm công 

nhận hiệu lực của hợp đồng. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của ông L và 

bà R. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện C, sửa một phần bản án sơ thẩm. 

20.  Bản án số 210/2020/DS-PT ngày 28/9/2020 về việc Tranh chấp 

liên quan đến yêu cầu hủy di chúc, hủy văn bản khai nhận thừa 

kế, hủy quyết định cá biệt, yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật 

và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất 

Nội dung: Cụ Tr (chết năm 2000) và cụ Th (chết năm 2011) có 

6 người con là: ông Nh (chết năm 1971) có 3 con là S, T2, B; bà 

T; bà P; bà E; bà C. Qúa trình chung sống từ trước năm 1975, 

cụ Tr và cụ Th tạo tập được nhà cấp 4, đến năm 1999 nhà đất 

thuộc diện bị giải tỏa làm đường nên Nhà nước lên kế hoạch đền 

tiền và cấp đất tái định cư cho hai cụ. Năm 2000 khi chưa hoàn 

thành thủ tục nhận hỗ trợ và tái định cư thì cụ Tr chết nên sau 

đó, bà T chở cụ Th đi nhận và làm thủ tục đứng tên sử dụng 

đứng tên Lô đất tái định cư là Lô 18 mà các anh em còn lại 

không biết. Năm 2002 cụ Th dùng tiền Nhà nước đền bù và tiền 

dành dụm xây dựng căn nhà 03 tầng như hiện nay làm nơi thờ 

cúng tổ tiên và đã được cấp GCNQSDĐ nhưng các con không 

biết. Năm 2017, bà T ở Mỹ về Việt Nam đã cho bà D đến ở nên 

khi các anh em đến thắp hương thì bà D và anh ruột của bà D là 

ông A cản trở. Năm 2018, các anh em trong nhà mới biết nhà 

đất đã được cấp GCNQSDĐ cho 02 anh em ông A và bà D. Khi 
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khiếu nại thì các ông bà mới biết được cụ Th lập di chúc ngày 

14/6/2001 để toàn bộ nhà đất cho bà T. Do đó, bà E khởi kiện 

yêu cầu hủy di chúc nêu trên, hủy GCNQSDĐ cấp cho cụ Th 

năm 2001, hủy văn bản khai nhận thừa kế của bà T lập, hủy Hợp 

đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà T và ông A bà D, hủy 

GCNQSDĐ cấp cho ông A bà D, hủy hợp đồng chuyển nhượng 

QSDĐ giữa ông A bà D với bà H3, chia thừa kế di sản của cụ 

Tr và cụ Th theo pháp luật. 

Tòa án sơ thẩm tuyên:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà E đối với ông A 

và bà D:  

 Di chúc vô hiệu,  

 Văn bản khai nhận thừa kế của bà T vô hiệu,  

 Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà T và ông A bà 

D vô hiệu,  

 Hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Th năm 2001 

 Buộc bà T trả cho bà E, bà C mỗi người 819.971.000đ; trả 

cho thừa kế thế vị của ông Nh và ông Ch mỗi người 

273.323.666đ 

 Buộc bà D và ông A trả cho bà P số tiền 643.878.200đ 

 Buộc VPCC Y1 trả cho bà T 600.000.000đ 

 Buộc VPCC P2 trả cho bà T 99.885.000đ, trả cho bà P 

176.092.800đ 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của bà H3: 

- Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa ông A, 

bà D và bà H3 được VPCC P2 công chứng. 

- Công nhận bà H3 được quyền sở hữu ngôi nhà. 

Tòa án phúc thẩm nhận định: Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 

133 về Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao 

dịch dân sự vô hiệu quy định: “…2. Trường hợp giao dịch dân 

sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng mộtgiao dịch dân 

sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào 

việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó 

không bị vô hiệu…”; [7.2] Khi ông A và bà D chuyển nhượng 

thửa đất cho bà H3 thì thửa đất không bị các Cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và 

Cơ quan Thi hành án áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm chuyển 

dịch. Bà D thừa nhận bà E và một số người thuộc hàng thừa kế 

di sản của cụ Th có dùng sơn viết lên tường đây là nhà đất có 

tranh chấp nhưng bà D đã xóa các chữ này và tại phiên tòa sơ 

thẩm bà E cũng thừa nhận có việc bà D xóa các chữ ghi trên 

tường nhà. [7.3] Vì các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm xét thấy việc 

Công chứng viên Văn Phòng Công chứng P2 chứng nhận Hợp 



 

 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông A, bà D với 

bà H3 là đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 188 Luật Đất 

đai năm 2013, bà H3 là người thứ ba ngay tình khi nhận chuyển 

nhượng nhà đất nên mặc dù các giao dịch trước đó vô hiệu thì 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 14/8/2018 

không bị vô hiệu như quy định tại Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 

nên bà H3 có quyền sở hữu, sử dụng nhà đất. 

Tòa án phúc thẩm tuyên: Sửa một phần Bản án sơ thẩm: 

- Hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Th năm 2001 

- Tuyên bố di chúc vô hiệu 

- Tuyên bố Văn bản khai nhận di sản của bà T vô hiệu 

- Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng giữa bà T và ông A 

bà D vô hiệu. 

- Công nhận hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng giữa 

ông A bà D và bà H3 

- Buộc bà T trả cho các bà P, E, C mỗi người 

469.591.880đ, trả cho các anh chị N2, T1, L, S, T2, B 

mỗi người 156.530.626đ. 

- Buộc Phòng công chứng Y1, Phòng công chứng Y trả bà 

P, E, C mỗi người 116.793.000đ, trả các anh chị N2, T1, 

L, S, T2, B mỗi người 38.931.000đ. 

- Buộc ông A bà D liên đới trả cho các bà P, E, C mỗi 

người 116.793.000đ, trả các anh chị N2, T1, L, S, T2, B 

mỗi người 38.931.000đ. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK           Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc 

Bản án số: 75/2017/DS-PT 

Ngày 14/7/2017 

V/v tranh chấp đòi nhà đất 

do người khác chiếm giữ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chung. 

Các Thẩm phán: Bà Lâm Thị Hiển. 

Ông Nguyễn Văn Bằng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bế Văn Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Trọng Vượng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 14/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 56/2017/DS-PT ngày 17/5/2017 về việc “tranh chấp đòi 

nhà đất do người khác chiếm giữ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 11/2017/DSST ngày 20/3/2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 89/2017/QĐ-PT ngày 

26/6/2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim C - Vắng mặt.

Địa chỉ: Khối 4, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Trần Trọng H (Văn bản ủy quyền ngày 

12/5/2016) - Có mặt. 

Địa chỉ: đường M, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn M - Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt ngày

12/7/2017). 

Địa chỉ: đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

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

3.1. Ông Nguyễn Hùng A, sinh năm 1966 - Có mặt 

Địa chỉ: đường G, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3. 2. Bà Nguyễn Thị Đ1, sinh năm 1952 - Có mặt

Địa chỉ: đường N, phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 
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3.3. Bà Nguyễn Thị Đ2, sinh năm 1950 - Có mặt. 

Địa chỉ: đường V, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.4. Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1955 - Có mặt. 

Địa chỉ: đường V, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.5.Ông Nguyễn Phi H - Vắng mặt. 

Địa chỉ: đường T, phường O, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.6. Bà Nguyễn Thị Thanh L - Vắng mặt. 

Địa chỉ: đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.7. Bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1962 - Có mặt. 

Địa chỉ: đường N, phường A, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Kim C là nguyên đơn; ông Nguyễn M là 

bị đơn; ông Nguyễn Hùng A, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn 

Thị T2, bà Nguyễn Thị Đ2 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

5. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Kim C và người đại diện theo ủy quyền ông Trần Trọng H trình bày có 

nội dung như sau: 

Vào ngày 15/4/2014, bà Nguyễn Thị Kim C đã nhận chuyển nhượng của ông 

Nguyễn Phi H 01 căn nhà và đất tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk, đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 12xxxx 

ngày 22/01/2014, diện tích đất là 319,4m
2
, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, địa chỉ 

thửa đất tại phường L, thành phố B với giá là 1.700.000.000 đồng. Hai bên tiến 

hành lập Hợp đồng chuyển nhượng và làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ theo 

đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 25/4/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất thành phố B đã xác nhận việc biến động chủ sử dụng sang tên bà Nguyễn 

Thị Kim C trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BP 12xxxx ngày 22/01/2014 và ông H đã bàn giao 

nhà, đất cho bà C quản lý, sử dụng. 

 Đến ngày 30/4/2014, bà C khóa cửa nhà và về huyện E để giải quyết công 

việc gia đình, nhưng đến chiều ngày 01/5/2014 khi trở về thì thấy ông Nguyễn M 

đã phá khóa cửa nhà và chiếm giữ trái phép căn nhà của bà C. Sau đó, bà C đã làm 

đơn gửi chính quyền địa phương để giải quyết nhưng ông M vẫn không giao trả lại 

căn nhà mà chiếm giữ trái phép nhà, đất của bà C từ đó đến nay. 

Bà C xác định nhà, đất tại đường N, phường L, thành phố B đã nhận chuyển 

nhượng hợp pháp của ông Nguyễn Phi H và thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà. 
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Bà C đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn M và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà 

Nguyễn Thị T2 và ông Nguyễn Hùng A phải có trách nhiệm trả lại cho bà căn nhà 

và đất tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.   

Ý kiến trình bày của bị đơn ông Nguyễn M (tại Đơn đề nghị ngày 07/6/2016) 

và trình bày những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị T1, bà 

Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2 và ông Nguyễn Hùng A có 

nội dung như sau:  

Ông Nguyễn M, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, 

bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A và ông Nguyễn Hùng D (ông D đã chết 

vào năm 2004) là con ruột của bà Trương Thị B (bà B chết năm 1997). Nguồn gốc 

diện tích đất 319,4m
2
 thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, địa chỉ thửa đất tại 

phường L, thành phố B là do bà B nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị T3 vào 

ngày 20/7/1993 và đã được Ủy ban nhân dân phường L, thành phố B xác nhận. Sau 

khi nhận chuyển nhượng, bà B có xây dựng một căn nhà trên đất để ở cùng ông 

Nguyễn Hùng D. Sau đó bà B chết không để lại di chúc, bà giao giấy tờ mua bán 

thửa đất trên cho con là Nguyễn Thị T1 cất giữ. Khi ông Nguyễn Hùng D còn sống 

các anh, chị em đã nhiều lần bàn bạc, thỏa thuận khối tài sản của mẹ để lại là tài 

sản chung với mục đích làm nhà từ đường. 

Năm 1995, ông D đưa bà Nguyễn Thị Thanh L về chung sống trong nhà 

nhưng không có đăng ký kết hôn. Đến năm 2004, ông D chết không để lại di chúc. 

Đầu năm 2014, bà Nguyễn Thị Thanh L đã tự ý kê khai làm thủ tục xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất do bà B mua của bà Nguyễn Thị 

T3 và ngày 22/01/2014 Ủy ban nhân dân thành phố B đã ra Quyết định số 503/QĐ-

UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 

12xxxx, đối với thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, diện tích đất là 319,4m
2
, địa chỉ 

thửa đất tại phường L, thành phố B cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh L và ông Nguyễn 

Hùng D (đã chết).  

Đến tháng 5/2014 thì gia đình mới phát hiện ra việc bà L tự ý kê khai để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã chuyển nhượng nhà, đất cho người khác. 

Nhà, đất là tài sản chung của gia đình tôi, chúng tôi chưa ký giấy tờ bán cho ai cả. 

Vào cuối tháng 4/2014, khi chị em chúng tôi tập trung về nhà để chuẩn bị làm giỗ 

cho mẹ thì không mở được khóa nhà, nên đã gọi thợ khóa đến mở cửa nhà, sau đó 

giao cho ông Nguyễn M quản lý nhà, đất của gia đình. 

Việc nguyên đơn khởi kiện thì gia đình chúng tôi không đồng ý. Bởi vì: nhà 

và đất này là di sản của mẹ chúng tôi là Trương Thị B để lại để làm nơi thờ tự, đây 

là tài sản chung của chúng tôi nhưng bà Nguyễn Thị Thanh L lại tự ý kê khai để 

được cấp giấy chứng nhận đứng tên ông D và bà L, sau đó kê khai phân chia di sản 

thừa kế do ông D để lại trái pháp luật; Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 
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12xxxx ngày 22/01/2014, là không đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đã khởi 

kiện vụ án hành chính và tại Bản án số 10/2015/HC-PT ngày 08/7/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên: “Hủy Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 

22/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố B về việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn 

Thị Thanh L đối với thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, diện tích đất là 319,4m
2
, tọa lạc 

tại phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 12xxxx ngày 

22/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố B đã cấp cho hộ gia đình bà Nguyễn 

Thị Thanh L”. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định 

số 503/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 là trái quy định của pháp luật, còn bà L 

chuyển nhượng đất cho người khác là hành vi tẩu tán nhằm chiếm đoạt tài sản, nên 

các giao dịch liên quan đến thửa đất này đều trái pháp luật, không có giá trị pháp 

lý, nên nhà đất vẫn là tài sản chung của anh chị em chúng tôi. 

Do đó, việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chúng tôi phải trả lại nhà đất tại địa 

chỉ đường N, phường L, thành phố B là không có cơ sở, chúng tôi không đồng ý.  

Ý kiến trình bày của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Phi H có 

nội dung như sau: 

Vào năm 2014, tôi mua của bà Nguyễn Thị Thanh L căn nhà và đất đường N, 

phường T, thành phố B, hai bên đã làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định 

của pháp luật, sau đó ông H đã dọn đến và sửa sang lại nhà. Tuy nhiên, vì nhu cầu 

cấp bách nên ông H đã bán lại nhà, đất cho bà Nguyễn Thị Kim C, sau khi hoàn tất 

thủ tục mua bán và sang tên đổi chủ theo quy định, ông H đã bàn giao nhà, đất cho 

bà C sử dụng. Sau đó khoảng 03 tháng thì thấy có bà T1, ông M và các anh chị em 

của họ đến tại căn nhà trên, xâm phạm chỗ ở của bà C và chiếm giữ căn nhà cho 

đến nay. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của người mua tài sản hợp pháp ngay tình.   

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thanh L: 

Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần để làm việc nhưng vẫn vắng mặt. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 11/2017/DS-ST ngày 20/3/2017, Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quyết định: 

- Căn cứ: khoản 2 Điều 26, Điều 144, Điều 147, Điều 166, điểm b khoản 2 

Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự;    

- Áp dụng: Điều 255, Điều 256, Điều 258 của Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Áp dụng: điểm đ khoản 1 Điều 12 của 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, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C. 

Buộc bị đơn ông Nguyễn M phải có trách nhiệm trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim C 

căn nhà và đất tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, đất đã 
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được Ủy ban nhân dân thành phố B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 12xxxx ngày 

22/01/2014, diện tích là 319,4m
2
, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, địa chỉ thửa đất tại 

phường L, thành phố B. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí định giá, về án phí 

tuyên quyền kháng cáo, quyền thi hành án, nghĩa vụ Thi hành án, thỏa thuận thi 

hành án và thời hạn thi hành án cho các bên đương sự theo quy định pháp luật. 

- Ngày 03/4/2017, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C có đơn kháng cáo với 

nội dung: yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm buộc ông Nguyễn Hùng A, bà Nguyễn 

Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, bà Nguyễn Thị Đ2 và ông Nguyễn 

M có trách nhiệm trả lại nhà và đất tại đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk cho bà. 

- Ngày 30/3/2017, bị đơn ông Nguyễn M và người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị 

T2, ông Nguyễn Hùng A có đơn kháng cáo với cùng nội dung: đề nghị Tòa án 

phúc thẩm hủy toàn bộ bản án số 11/2017/DSST ngày 20 tháng 3 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tại Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT-DS ngày 03/4/2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột kháng nghị đối với bản án dân sự sơ 

thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột với nội dung: đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo hướng sửa 

bản án dân sự sơ thẩm theo hướng bác đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim C. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà 

phúc thẩm: 

* Về tố tụng: Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham 

gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

* Về nội dung: Về nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, nội dung kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn M và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn 

Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2 và ông Nguyễn Hùng A là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 3 Điều 308; Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 chấp 

nhận kháng nghị số 02/QĐKNPT-DS ngày 03/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột và kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn M và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn 

Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2 và ông Nguyễn Hùng A; chấp nhận một phần đơn 

kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim C, hủy Bản án dân sự số 11/2017/DS-ST ngày 

20/3/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giao cho 

cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục chung. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tra tại phiên tòa, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của kiểm sát viên và căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Xét quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm 

có một số vi phạm về thủ tục tố tụng Hội đồng xét xử thấy rằng: Địa chỉ cư trú 

cuối cùng của bà Nguyễn Thị Thanh L là tại đường N, phường L, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk. Bà L chuyển nơi cư trú nhưng không thông báo cho chính quyền địa 

phương nên thuộc trường hợp cố tình giấu địa chỉ theo điểm e khoản 1 Điều 192 

Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án cấp sơ thẩm không thể cấp tống đạt, thông báo trực 

tiếp nên tiến hành niêm yết công khai văn bản tố tụng là phù hợp với quy định tại 

Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đối với nội dung cho rằng Tòa án sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân thành 

phố B và bà Nguyễn Thị Phượng H (vợ ông H) vào tham gia tố tụng, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: vụ án Tòa án đang giải quyết là tranh chấp đòi lại nhà đất do người 

khác đang chiếm giữ chứ không phải là “tranh chấp quyền sở hữu” hay “tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng” nên bà H và Ủy ban nhân dân thành phố B không 

có quyền lợi hoặc nghĩa vụ gì liên quan trong vụ án mà quyền lợi, nghĩa vụ của 

những người này có liên quan trong vụ án khác (vụ án hành chính, vụ án đòi bồi 

thường thiệt hại). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa họ vào tham gia tố tụng là 

đúng pháp luật. 

Đối với nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng là không chỉ định 

người đại diện cho ông Nguyễn M. Hội đồng xét xử nhận thấy theo quy định tại 

Điều 88 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án phải chỉ định người đại diện để tham gia 

tố tụng nếu có “...đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi 

dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức 

làm chủ hành vi mà không có người đại diện hoặc đại diện theo pháp luật của họ 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 87 của Bộ luật tố tụng 

dân sự”. Trong vụ án này, ông Nguyễn M là người đi lại khó khăn, bị khuyết tật và 

chưa có kết luận giám định pháp y tâm thần nên không thuộc trường hợp là người 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Điều 23 Bộ luật dân 

sự năm 2015 do đó không thuộc trường hợp phải có người đại diện theo quy định 

tại Điều 88 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn M, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, 

bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm theo 
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hướng bác đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử thấy: Bà Nguyễn Thị 

Thanh L chung sống với ông Nguyễn Hùng D vào năm 1995 nhưng không có đăng 

ký kết hôn, đến năm 2004 ông D chết (không để lại di chúc). Đến đầu năm 2014, 

bà Nguyễn Thị Thanh L đã tự ý kê khai làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất do bà B mua của bà Nguyễn Thị T3. Ngày 

22/01/2014,  Ủy ban nhân dân thành phố B đã ra Quyết định số 503/QĐ-UBND về 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 

12xxxx, đối với thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, diện tích đất là 319,4m
2
, địa chỉ 

thửa đất tại phường L, thành phố B cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh L và ông Nguyễn 

Hùng D (đã chết). Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền 

sở hữu nhà, bà Nguyễn Thị Thanh L đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho ông Nguyễn Phi H, ông H lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho bà Nguyễn Thị Kim C, hợp đồng chuyển nhượng được công chứng 

hợp pháp và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố B đã xác nhận việc 

đăng ký biến động sang tên theo đúng quy định, bà C là người chiếm hữu ngay tình 

nhận được tài sản thông qua giao dịch hợp pháp.  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2005 “...Trong 

trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền 

sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình 

thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình 

nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo 

bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản 

nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị 

huỷ, sửa.” và Điều 258 Bộ luật dân sự năm 2005 “...Chủ sở hữu được đòi lại động 

sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba 

chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch 

với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ 

sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản 

án, quyết định bị huỷ, sửa...”. Do vậy, mặc dù việc bà L đăng ký kê khai cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là trái quy định của pháp luật 

nhưng việc bà Nguyễn Thị Kim C là người thứ ba nhận chuyển nhượng hợp pháp, 

ngay tình nên việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định bà C là chủ sở hữu hợp pháp về tài 

sản là có căn cứ, đúng pháp luật nên việc kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột; kháng cáo của bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là không có căn cứ để chấp nhận. Mặt khác, Bản án hành chính phúc 

thẩm số 10/2015/HC-PT ngày 08/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xác 

định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thanh L là 

trái pháp luật. Vì vậy, quyền lợi của ông M, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, 

bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A sẽ được đảm bảo bằng 
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một vụ án dân sự khác, hiện các đương sự trên đã có đơn khởi kiện gửi Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được xem xét, giải quyết. 

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, bà C yêu cầu bị đơn ông 

Nguyễn M và người có quyền, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn 

Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A trả đất và căn 

nhà tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk mà hiện nay ông M 

đang quản lý, sử dụng. Như vậy, việc Bản án sơ thẩm chỉ buộc ông Nguyễn M là 

người đang chiếm hữu, sử dụng nhà, đất là thiếu sót, chưa triệt để vụ án. Bởi lẽ, tại 

đơn xin sang nhượng đất trồng cà phê (BL 42, 43) bà Trương Thị B có ghi “căn 

nhà tôi làm trên mảnh đất này tạm thời cho con tôi ở tạm (Nguyễn Hùng D). Sau 

này, bần cùng bán đi có sự đồng ý của bảy đứa con”. Mặt khác, ông Nguyễn M và 

bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông 

Nguyễn Hùng A thuộc hàng kế thứ nhất theo Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 

nên cần buộc các ông, bà này phải có trách nhiệm trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim C 

căn nhà và đất tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Về án phí DSPT: Bị đơn ông Nguyễn M và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị 

T2, ông Nguyễn Hùng A phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; 

1. Không chấp nhận kháng nghị số 02/QĐKNPT-DS ngày 03/4/2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; kháng cáo của bị đơn ông 

Nguyễn M và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T1, bà 

Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A. 

2. Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C. 

Buộc ông Nguyễn M và bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn 

Thị Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A có trách nhiệm trả lại cho bà 

Nguyễn Thị Kim C căn nhà và đất tại địa chỉ đường N, phường L, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk, đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố B cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 

12xxxx ngày 22/01/2014, diện tích là 319,4m
2
, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 65, địa 

chỉ thửa đất tại phường L, thành phố B.  

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

3.1. Bị đơn ông Nguyễn M được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C không phải chịu án phí sơ thẩm, hoàn trả 
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cho bà Nguyễn Thị Kim C số tiền tạm ứng án phí là 22.050.000 đồng đã nộp tại 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột ngày 24/5/2016 theo biên lai 

số AA/2014/0037737. 

3.2. Về chi phí định giá: Chấp nhận việc nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim C 

tự nguyện chịu chi phí định giá tài sản số tiền 2.000.000 đồng được khấu trừ vào 

số tiền tạm ứng chi phí định giá 2.000.000 đồng tại Tòa án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột ngày 23/12/2016 (đã định giá và chi phí xong). 

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: 

4.1. Bà Nguyễn Thị Kim C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, được 

nhận lại số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí mà ông Trần Trọng H đã nộp 

thay theo biên lai thu số AA/2016/0000182 ngày 10/4/2017 tại Chi Cục thi hành án 

dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

4.2. Ông Nguyễn M, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị 

Đ1, bà Nguyễn Thị T2, ông Nguyễn Hùng A mỗi người phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự, mỗi người được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng mà ông Nguyễn 

Hùng A đã nộp theo biên lai số AA/2016/0000153 ngày 05/4/2017 và nộp thay cho 

các bà Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Đ2, Nguyễn Thị T2, Nguyễn Thị Đ1 và 

Nguyễn M theo biên lai thu tiền số AA/2016/0000154, AA/2016/0000155,  

AA/2016/0000156,  AA/2016/0000157,  AA/2016/0000158 vào ngày  05/4/2017 

tại Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Các ông 

Nguyễn M, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị Đ2, bà Nguyễn Thị Đ1, bà Nguyễn 

Thị T2, ông Nguyễn Hùng A đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

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

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnhĐắk Lắk; 

- TAND thành phố Buôn Ma Thuột; 

- Chi cục THADS thành phố Buôn Ma 

Thuột; 

- Đương sự; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Chung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

BẢN ÁN 100/2017/DS-PT NGÀY 08/08/2017 VỀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG 
ỦY QUYỀN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử phúc 
thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 03/2017/DS-PT ngày 03 tháng 02 năm 2017 về 
“Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán” 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 127/2016/DS-ST ngày 27/9/2016 của Tòa án nhân dân 
thành phố BH bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85A/2017/QĐ-PT ngày 03/5/2017, Quyết định 
hoãn phiên tòa số 196/2017/QĐ-PT ngày 01/6/2017, Quyết định hoãn phiên tòa số 
221/2017/QĐ-PT ngày 28/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, giữa các đương 
sự: 

1/ Nguyên đơn: Bà Trần Thị Anh V, sinh năm 1983 – Vắng mặt; 

Địa chỉ: Số A, đường B, phường C, quận D, thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Huy H, sinh năm 1985 (Văn bản ủy quyền ngày 
07/3/2017) – Có mặt; 

Địa chỉ: Tổ E, khu phố F, phường G, thị xã H, tỉnh Đồng Nai. 

Nơi ở: Số I, đường J, khu phố K, phường L, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Bị đơn: 

- Ông Nguyễn Túy Vân T, sinh năm 1956 – Có mặt;

Địa chỉ: Số M, chung cư N, đường O, xã P, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên lạc: Số Q, Quốc lộ R, phường S, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

- Bà Nguyễn Thị Th (Chủ DNTN X), sinh năm 1962 – Vắng mặt;

Địa chỉ: Số N, tổ T, khu U, ấp V, xã Y, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Dương Thị Minh T, sinh năm 1966 – Vắng mặt;

Địa chỉ: Số a, tổ b, đường c, khu phố d, phường e, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1986 – Có mặt;
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- Ông Trần Quang G, sinh năm 1981 – Vắng mặt; 

Cùng địa chỉ: Ấp f, xã g, huyện h, tỉnh Đồng Nai. 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BH, tỉnh Đồng Nai – Vắng mặt; 

4/ Người kháng cáo: Ông Nguyễn Túy Vân T là bị đơn kháng cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa phía nguyên đơn 
trình bày: 

Bà Trần Thị Anh V là nguyên đơn trong vụ án “Yêu cầu trả nợ vay” đối với bị đơn là 
bà Nguyễn Thị Th (Chủ DNTN X). Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành  phố  BH 
 giải  quyết  bằng quyết định  công  nhận  sự  thỏa  thuận  số 58/2013/QĐST – DS 
ngày 15/3/2013. Theo đó, bà Th phải trả cho bà V số tiền là 1.035.000.000đ.  Sau  đó, 
 bà  V  có  đơn  yêu  cầu  thi  hành  án Quyết  định  số 58/2013/QĐST-DS và đã được 
chi cục Thi hành án dân sự thành phố BH đã ra Quyết định cưỡng chế xe ô tô 
TOYOTA FORTUNER, biển số 60S – XXYY là tài sản của bà Th để thi hành án cho 
bà V. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe này đã được giao lại cho ông Nguyễn Túy Vân T 
theo quyết định công nhận sự thỏa thuận số 238/2013/QĐST-DS ngày 19/9/2013 giữa 
ông T và bà Th. Tại quyết định giám đốc thẩm số 01/2013/DS – GĐT ngày 
18/12/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hủy quyết định công nhận sự thỏa 
thuận số 238/2013/QĐST-DS ngày 19/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố BH do 
vi phạm tố tụng. Sau khi giải quyết lại, Tòa án nhân dân thành phố BH đã đình chỉ do 
triệu tập hợp lệ lần thứ 2 nhưng nguyên đơn vắng mặt không lý do. 

Bà V cho rằng xe ô tô TOYOTA FORTUNER, biển số 60S – XXYY (biển số mới là 
60A-XXX.YY) là tài sản của bà Th để kê biên thi hành án cho bà V theo quyết định 
công nhận sự thỏa thuận số 58. Tại thời điểm bà Th bán cho ông T thì xe ô tô này 
đang bị thế chấp tại Ngân hàng Á Châu. Sau đó, ông T lại ủy quyền cho bà Dương Thị 
Minh T bán xe này cho bà Nguyễn Thị H (Hiện bà H đang quản lý, sử dụng xe này). 
Hợp đồng mua bán xe giữa bà Th và ông T vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật 
nên các hợp đồng ủy quyền giữa ông T và bà Dương Thị Minh T, hợp đồng chuyển 
nhượng giữa bà Dương Thị Minh T và bà H cũng bị vô hiệu. Do vậy, đề nghị Tòa án 
tuyên bố hợp đồng mua bán xe ô tô biển số 60S – XXYY (biển số mới 60A – 
XXX.YY) giữa bà Nguyễn Thị Th với ông Nguyễn Túy Vân T vô hiệu; Tuyên bố hợp 
đồng ủy quyền mua xe ô tô biển số 60S – XXYY (biển số mới 60A – XXX.YY) giữa 
ông Nguyễn Túy Vân T với  bà Dương Thị Minh T vô hiệu; Tuyên bố hợp đồng mua 
xe ô tô biển 60S – XXYY (biển số mới 60A – XXX.YY) giữa bà Dương Thị Minh T 
với bà Nguyễn Thị H vô hiệu. 

Theo bản tự khai và tại phiên tòa, bị đơn ông Nguyễn Túy Vân T trình bày: 

11



Xe ô tô hiệu Toyota Fortuner, biển số 60S – XXYY (biển số mới 60A- XXX.YY) là 
của ông mua của bà Th vào năm 2010, với giá 900.000.000đ. Sau đó, ông bán lại cho 
bà Dương Thị Minh T giá 690.000.000đ, hai bên viết giấy tay. 

Ngày 30/10/2013, theo đề nghị của bà T, ông ủy quyền lại cho bà T được quyền quản 
lý, sử dụng, mua bán, thế chấp xe trên. Khi mua xe của bà Th, ông chưa làm thủ tục 
sang tên được vì xe ô tô đang thế chấp tại Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Biên Hòa. 
Ông đã bỏ ra 202.000.000đ trả cho Ngân hàng Á Châu để lấy đăng ký xe của bà Th ra. 
Tuy nhiên, sau khi ông lấy đăng ký xe ra thì chiếc xe ô tô trên lại bị Chi cục thi hành 
án dân sự thành phố Biên Hòa tạm giữ xe vì lý do liên quan đến bà Th, nên ông khởi 
kiện đề nghị bà Th tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tại quyết định công nhận sự thỏa 
thuận số 238/2013/QĐST-DS ngày 19/9/2013, Tòa án đã công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự và buộc bà Th thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật nên 
chiếc xe trên thuộc quyền sở hữu của ông. Sau đó ông không có nhu cầu sử dụng nên 
đã bán cho bà T. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Th vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và không có ý kiến về 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Theo bản tự khai và tại phiên tòa, bà Dương Thị Minh T trình bày: 

Ngày 08/10/2013, bà có mua 01 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner, biển số 60S – XXYY 
(biển số mới 60A-XXX.YY) của ông Nguyễn Túy Vân T với số tiền 690.000.000đ. 
Ông T đã lập hợp đồng ủy quyền cho bà, có công chứng tại phòng công chứng số 1 
tỉnh Đồng Nai. Ngày 18/11/2013, bà bán xe ô tô trên cho bà H, việc mua bán có lập 
hợp đồng, có công chứng, bà đã làm thủ tục sang tên cho bà H theo quy định của pháp 
luật. Giá mua bán xe là 740.000.000đ nhưng hợp đồng ghi 200.000.000đ là không 
đúng thực tế. Bà không đồng ý tất cả các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

2. Bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Nguồn gốc xe ô tô hiệu Toyota, biển số 60S – XXYY (biển số mới 60A – XXX.YY) 
là bà mua của bà Dương Thị Minh T giá 740.000.000đ, có lập hợp đồng mua bán ngày 
18/11/2013 và có chứng thực tại Văn phòng công chứng Thống Nhất. Ông T ủy quyền 
cho bà T bán xe. Việc mua bán xe do bà T đứng ra giao dịch và thực hiện xong thủ tục 
sang tên và bà đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Tiền mua xe là tiền tài 
sản riêng của bà, không liên quan đến chồng bà. Giá mua xe là 740.000.000đ nhưng 
hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi 200.000.000đ là không đúng với thực tế. Bà không 
đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì việc mua bán chuyển nhượng đúng theo 
quy định của pháp luật. Hiện nay xe này do bà quản lý. 

3. Ông Trần Quang G trình bày: 
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Ông là chồng của bà Nguyễn Thị H. Ông thống nhất ý kiến của bà H tại biên bản lấy 
lời khai của bà H ngày 27/4/2015 và các lời khai khác của bà H có trong hồ sơ vụ án. 
Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Chi cục thi hành án dân sự thành phố BH trình bày: 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố BH thụ lý thi hành quyết định công nhận sự thỏa 
thuận số 58/2013/QĐST – DS ngày 15/3/2013 của Tòa án nhân dân thành phố BH. 
Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận thì bà Nguyễn Thị Th, chủ DNTN X phải trả 
cho bà Trần Thị Anh V số tiền 1.035.000.000đ và tiền lãi phát sinh. Chi cục thi hành 
án dân sự thành phố BH đã ban hành quyết định thi hành án số 3369/QĐ –CCTHA 
ngày 27/3/2013. Ngày 31/5/2013, cơ quan thi hành án ra quyết định kê biên tài sản số 
102/QĐ – CCTHA để kê biên xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER, biển số 60S – 
XXYY của bà Nguyễn Thị Th. Sau khi kê biên, do có tranh chấp nên Chi cục thi hành 
án dân sự thành phố BH đã ra thông báo khởi kiện tranh chấp tài sản kê biên số 
517/QHA ngày 17/6/2013. Tại quyết định số 238/2013/QĐST – DS ngày 19/9/2013, 
Tòa án nhân dân thành phố BH đã công nhận thỏa thuận việc mua bán xe ô tô giữa bà 
Th và ông T và công nhận xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER, biển số 60S – XXYY 
(biển số mới 60A-XXX.YY)  thuộc  quyền  sở  hữu  của  ông  Nguyễn  Túy  Vân  T. 
 Ngày 26/9/2013, Cơ quan thi hành án ra quyết định số 410/QĐ – CCTHA và giao trả 
xe cho ông Nguyễn Túy Vân T. Cơ quan thi hành án tiếp tục xác minh tài sản khác 
của bà Nguyễn Thị Th nhưng không còn tài sản gì khác nên đã trả lại đơn yêu cầu thi 
hành án số 67/QĐ – THA ngày 14/01/2014. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Anh V, Chi cục thi hành án dân sự thành 
phố BH không có ý kiến gì. 

Bản án số 127/2016/DS-ST ngày 27/9/2016 của Tòa án nhân dân thành phố BH 
quyết định: 

Căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 220, Điều 227, Điều 228, Điều 244 Bộ luật tố 
tụng dân sự. 

Áp dụng các Điều 122, Điều 127, Điều 128, Điều 137, khoản 4 Điều 348 Bộ luật dân 
sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Anh V. 

+ Tuyên  bố hủy “Giấy nhượng bán xe ô  tô” ngày 15/7/2011 giữa bà Nguyễn Thị Th 
với ông Nguyễn Túy Vân T do vô hiệu. 

+ Tuyên bố hủy hợp đồng ủy quyền ngày 30/10/2013 giữa ông Nguyễn Túy Vân T 
với  bà Dương Thị Minh T do vô hiệu. 
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+ Tuyên bố hủy hợp đồng mua bán ngày 18/11/2013 giữa bà Dương Thị Minh T với 
bà Nguyễn Thị H được công chứng tại Văn phòng công chứng Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai do vô hiệu. 

+ Buộc bà Nguyễn Thị Th phải trả lại cho ông Nguyễn Túy Vân T số tiền 
900.000.000đ (chín trăm triệu đồng). 

+ Buộc ông Nguyễn Túy Vân T phải trả cho bà Dương Thị Minh T số tiền 
690.000.000đ (sáu trăm chín mươi triệu đồng); 

+ Buộc bà Dương Thị Minh T phải trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 740.000.000đ 
(bảy trăm bốn mươi triệu đồng); 

+ Buộc bà Nguyễn Thị H giao trả cho bà Nguyễn Thị Th xe ô tô biển số 60S  – 
 XXYY  (biển  số  mới  là  60A  –  XXX.YY),  nhãn  hiệu  TOYOTA  – FORTUNER, 
số máy 2TR123456, số khung RL4YX00G00000 và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 
số 02468 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H ngày 19/11/2013. 

- Đình chỉ đối với yêu cầu hủy giấy đăng ký xe ô tô biển số 60A – XXX.YY. 

- Chi phí thẩm định giá: Bà Trần Thị Anh V phải thanh toán lại cho bà Nguyễn Thị H 
số tiền 6.437.475đ. 

Bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Th, bà Trần Thị Anh V có trách nhiệm liên hệ với 
cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục sang tên xe ô tô số 60A – XXX.YY. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 07/10/2016, ông Nguyễn Túy Vân T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Chiếc xe ô tô nhãn 
hiệu TOYOTA – FORTUNER biển số 60S-XXYY là tài sản thế chấp tại ngân hàng, 
năm 2011được sự đồng ý của ngân hàng là bên nhận thế chấp đã đồng ý cho bà Th là 
chủ DNTN X bán chiếc xe trên cho ông T để lấy tiền trả cho ngân hàng, sau khi bà Th 
trả tiền cho ngân hàng thì chiếc xe trên đã được ngân hàng xóa thế chấp, nên ông T 
mua chiếc trên là hợp pháp. Chiếc xe này ông T đã mua vào năm 2011 là trước thời 
điểm Chi cục thi hành án dân sự thành phố BH ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản 
để đảm báo thi hành án cho bà V, nên không thể cho rằng bà Th đã cố ý tẩu tán tài sản 
thi hành án. Do đó, kháng cáo của ông T là có căn cứ chấp nhận. Viện Kiểm sát tỉnh 
Đồng Nai đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Túy Vân T, 
sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 127/2016/DS-ST ngày 27/9/2016 của Tòa án nhân dân 
thành phố BH theo hướng bác yêu câu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên 
tòa, xét thấy: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Túy Vân T làm trong thời hạn 
và đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc 
thẩm. Về quan hệ pháp luật, tư cách tham gia tố tụng của các đương sự Tòa án cấp sơ 
thẩm đã xác định đúng và đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Th đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 
nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bà Th. 

Về nội dung vụ án: 

[2] Việc Bà Trần Thị Anh V là nguyên đơn trong vụ vay của bà Nguyễn Thị Th (Chủ 
DNTN X) không thế chấp tài sản và đã được Tòa án nhân dân thành phố BH giải 
quyết bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận số 58/2013/QĐST – DS ngày 
15/3/2013, mối quan hệ vay mượn nói trên không liên quan gì đến việc sở hữu, định 
đoạt đối với xe ô tô hiệu Toyota Fortuner biển kiểm soát 60S – XXYY. 

[3] Ngày 15 tháng 7 năm 2011,  ông Nguyễn Túy Vân T mua lại xe ô tô hiệu Toyota 
Fortuner biển kiểm soát 60S – XXYY của DNTN X, khi chiếc xe này  đang  thế  chấp 
 tại  Ngân  hàng  Á Châu  chi  nhánh  Đồng  Nai  từ  ngày 17/01/2010, đồng thời sau 
đó bị Chi cục thi hành án dân sự thành phố BH thu giữ từ tháng 5/2013 nên chưa thể 
sang tên, tuy nhiên việc mua bán được DNTN X do bà Th là chủ xuất hóa đơn và 
được sự đồng ý của Ngân hàng (bên nhận thế chấp) do vậy, việc mua bán này hoàn 
toàn hợp pháp theo qui định tại khoản 4 Điều 348, khoản 4 Điều 349 của Bộ luật dân 
sự năm 2005. 

[4] Ngày 19/9/2013, Tòa án nhân dân thành phố BH ban hành quyết định công nhận 
sự thỏa thuận số 238/2013/QĐST-DS có nội dung công nhận xe ô tô hiệu Toyota 
Fortuner biển kiểm soát 60S – XXYY thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Túy Vân 
T. Ngày 08/10/2013 ông T bán xe cho bà Dương Thị Minh T, ngày 18/11/2013 bà T 
bán xe cho bà Nguyễn Thị H, tháng 11/2013 bà H đã được cấp giấy đăng ký xe ô tô 
Toyota Fortuner biển kiểm soát 60S – XXYY với biển kiểm soát mới là 60A-
XXX.YY. Những việc mua bán trên hoàn toàn trên cơ sở quyết định 238/2013/QĐST-
DS có hiệu lực của Tòa án công nhận quyền sở hữu xe cho ông T. Đến ngày 
18/12/2013 Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mới ban hành quyết 
định Giám đốc thẩm số 01/2013/DS-GĐT hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận số 
238/2013/QĐST-DS của Tòa án nhân dân Thành phố BH. 

[5] Như vậy, cho rằng hợp đồng mua bán xe giữa ông Nguyễn Túy Vân T với DNTN 
X ngày 15/7/2011 bị vô hiệu như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm thì vẫn phải có cơ 
chế đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người thứ ba ngay tình trong việc mua bán 
xe nói trên, cụ thể là quyền lợi của bà T và bà H. 

[6] Theo qui định tại Điều 258 của Bộ luật dân sự năm 2005 về Quyền đòi lại động 
sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình: “Chủ 
sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường 
hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá 
hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản 
do bản án, quyết định bị huỷ, sửa”. Như phân tích ở trên, việc mua bán xe qua nhiều 
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người khi đã có quyết định của Tòa án công nhận xe cho ông T không thể bị tuyên vô 
hiệu. Mặt khác, trong vụ án này bà Th không yêu cầu đòi lại chiếc xe đã bán cho ông 
T, nhưng Tòa án nhân dân thành phố BH tuyên buộc bà H trả xe cho bà Th hiện đang 
không rõ tung tích là không đúng. 

Từ đó có đủ cơ sở khẳng định, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận khởi kiện của nguyên 
đơn để hủy một loạt các giao dịch liên quan đến xe và buộc bà H trả xe lại cho bà Th 
là không có căn cứ, vi phạm nghiêm trọng việc áp dụng các qui định của pháp luật dân 
sự về bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người thứ ba ngay tình. Cần sửa bản án sơ 
thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với các 
chứng cứ và diễn biến của vụ án nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Điều 258, Điều 348, khoản 4 Điều 349, Điều 306 Bộ luật dân sự năm 2005; 
Luật án phí, lệ phí; Nghị quyết 326 của Ủy ban thường vụ quốc hội về thi hành Luật 
án phí, lệ phí. 

Chấp nhận kháng cáo của của ông Nguyễn Túy Vân T sửa bản án sơ thẩm. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp yêu cầu của bà Trần Thị Anh V đối với ông Nguyễn Túy Vân T và bà 
Nguyễn Thị Th về việc tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng ủy quyền, hợp đồng 
mua bán tài sản bị vô hiệu. 

2. Đình chỉ đối với yêu cầu hủy giấy đăng ký xe ô tô biển số 60A – XXX.YY. 

3. Chi phí thẩm định giá: Bà Trần Thị Anh V phải chịu và phải thanh toán lại cho bà 
Nguyễn Thị H số tiền 6.437.475đ. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị Anh V phải chịu 600.000 đồng án phí DSST 
được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các biên lai thu tiền số 005194 ngày 
30/9/2014, biên lai thu tiền số 007574 ngày 11/12/2014, biên lai thu tiền số 007718 
ngày 22/12/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự TP. BH. Hoàn trả cho bà V 200.000 
đồng tiền án phí còn lại. 

Ông Nguyễn Túy Vân T không phải chịu án phí DSST và án phí DSPT, hoàn trả cho 
ông T số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 000327 
ngày07/10/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố BH. 
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5. Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi 
hành án chưa thi hành án thì còn phải chịu tiền lãi hàng tháng theo mức lãi suất cơ bản 
do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

6. 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, 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 và Điều 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi 
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 196/2017/HC-PT 

Ngày 18 tháng 8 năm 2017 

V/v Khiếu kiện hành vi 

hành chính veà quaûn lyù ñaát ñai. 

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:  OÂng Traàn Xuaân Minh 

Các Thẩm phán: Baø Ñinh Ngoïc Thu Höông 

OÂng Ñaëng Vaên YÙ 

- Thư ký phiên tòa: OÂâng Phaïm Anh Tuaán, Thư ký Tòa án nhân dân cấp

cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 18 tháng 8 năm 2017 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 

56/2017/TLPT-HC ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc “Khiếu kiện hành vi 

hành chính veà quaûn lyù ñaát ñai”. 

Do bản án haønh chính sơ thẩm số 07/2016/HC-ST ngày 23/12/2016 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Tieàn Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 347/2017/QĐPT ngày 02 tháng 

6 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện:

1.1. OÂâng Trần Văn X, sinh năm 1954. 

1.2. Baø Trần Thị Nh, sinh năm 1954. 

Địa chỉ: cuøng trú tại ấp Ch, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang (có mặt). 

2. Người bị kiện:  Ủy ban nhân dân huyện C.

Địa chỉ: khu 1B, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
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Đại diện theo pháp luật: OÂâng Nguyễn Quốc Th - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện C. 

Đại diện theo ủy quyền là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C: Ông 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1966 (có văn bản xin xét xử vắng mặt). 

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

3.1  OÂâng Đỗ Văn Q, sinh năm 1966. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Đỗ Văn Q là Trần Thị Ngọc D (Theo 

văn bản ủy quyền đề ngày 30/5/2016) (có mặt). 

3.2. Baø Trần Thị Ngọc D, sinh năm 1972;  

3.3. OÂâng Trần Văn Đ, sinh năm 1951; (có mặt)  

3.4. OÂâng  Trần Văn S, sinh năm 1961; 

Cùng địa chỉ: ấp A1, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3.5. OÂâng Trần Văn Ng, sinh năm 1952; 

Địa chỉ: 5355 N.Neenah # Ave Chicago II 60656 USA. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn Ng là Baø Trần Thị Kim L, 

sinh năm 1969 (Theo văn bản ủy quyền ngày 06/6/2016). (có mặt)  

Địa chỉ: ấp A1, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Văn Ng là 

Nguyễn Văn T1 - đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/10/2015 Trần Văn X, Trần Thị Nh và tại 

bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án như sau: 

Phần đất diện tích 5.667m
2
 thửa 1373, tại ấp A1, xã A, huyện C có 

nguồn gốc là của cha mẹ ông X là Trần Văn Th1 (chết năm 1997) và bà 

Đặng Thị T2 (chết năm 2013). 

Năm 1978, cha mẹ ông X có sang nhượng cho vợ chồng ông bà 

1.000m
2
, do trong gia đình nên chưa sang tên. Đến tháng 9/1997 ông bà 

hoán đổi với cha mẹ phần đất 1.000m
2
 đã sang nhượng để lấy 700m

2
 đất 

nền nhà cũ của ông Trần Văn Th1 và bà Đặng Thị T2 nằm sát mặt lộ. Như 

vậy, đất của ông Trần Văn Th1 và bà Đặng Thị T2 còn lại 4.967m
2
. 

Tuy nhiên, do ngay sau đó ông Trần Văn Th1 qua đời chưa kịp sang 

tên chủ quyền cho ông Trần Văn X và bà Trần Thị Nh. 

Ngày 24/02/1998 bà Đặng Thị T2 kêu các con về họp gia đình cho 

đứt Trần Văn X –Trần Thị Nh toàn bộ diện tích đất còn lại (nhưng ghi 

chung là 5.667m
2
, vì 700m

2
 chưa tách bộ được). Khi đó có lập tờ cam kết. 
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Đồng thời ngày 30/6/1998, bà Đặng Thị T2 có làm bổ sung tờ hợp 

đồng ủy quyền nhà với nội dung bán luôn căn nhà trên đất cho Trần Văn X, 

Trần Thị Nh. 

Sau khi có các giấy tờ trên, Trần Văn X, Trần Thị Nh tiến hành đăng 

ký kê khai và được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất bìa đỏ, số vào sổ 760/QSDĐ ngày 11/6/1999. 

Năm 2003, không biết ai xúi giục bà Đặng Thị T2 kiện tranh chấp 

đòi lại toàn bộ nhà và đất. 

Năm 2006, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử vụ kiện (Bản án 

số 18/2006/DSST ngày 01/8/2006) chấp nhận một phần yêu cầu của bà 

Đặng Thị T2. 

Năm 2007, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phúc thẩm vụ án (Bản án số 30/2007/DSPT ngày 19/01/2001) đã chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu của bà Đặng Thị T2, hủy giấy chứng nhận Quyền sử đụng 

dất mà Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho Trần Văn X, Trần Thị Nh. 

Năm 2011 Tòa án nhân dân Tối cao đã giám đốc thẩm vụ án trên 

(Quyết định giám đốc thẩm số 08/2011/DS-GĐT ngày 21/3/2011 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao) đã tuyên hủy toàn bộ 02 bản án 

nêu trên để giải quyết lại từ đầu. 

Như vậy, 02 bản án trên không còn giá trị thi hành và giấy chủ 

quyền đất của Trần Văn X, Trần Thị Nh vẫn còn hợp pháp. 

Sau khi vụ án tiếp tục giải quyết, ngày 05/7/2013 bà Đặng Thị T2 

(có đại diện là Trần Thị Kim L) rút đơn khởi kiện. Ngày 09/7/2013, Tòa án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án (Quyết 

định số 16/2013/QĐST-DS ngày 09/7/2013). 

Như vậy, phía bà Đặng Thị T2 đến thời điểm ngày 09/7/2013 không 

còn khởi kiện nữa và Tòa án đã đình chỉ vụ án. 

Do đó về nguyên tắc như cũ trước khi có tranh chấp tức là quyền sở 

hữu nhà và quyền sử dụng đất vẫn của Trần Văn X, Trần Thị Nh (do không 

có ai tranh chấp) vì hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã bị hủy.  

Ngày 03/8/2015, ông X đến Ủy ban nhân dân xã để làm lại thủ tục 

đứng tên quyền sử dụng đất thì được biết mẹ ông là Đặng Thị T2 đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 1680m
2
. 

Đỗ Văn Q đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 

1003m
2
. 

Trần Thị Ngọc D đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

diện tích 2984m
2
. 

20



4 

 

Từ khi vụ án đình chỉ ngày 09/7/2013 đến nay chưa được Ủy ban 

nhân dân huyện C xem xét cho thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

Ngày 06/8/2015 Trần Văn X, Trần Thị Nh có đơn khiếu nại Ủy ban 

nhân dân huyện C xem xét cho thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp cho bà Đặng Thị T2, Đỗ Văn Q, Trần Thị Ngọc D. Đồng thời cấp 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trần Văn X, Trần Thị Nh như 

cũ. 

Ngày 14/10/2015 Trần Văn X, Trần Thị Nh nhận được văn bản số 

2133/UBND-NC ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện C trả lời 

không thực hiện hành vi hành chính theo yêu cầu của Trần Văn X, Trần Thị 

Nh. 

Như vậy, hành vi của Ủy ban nhân dân huyện C là trái pháp luật vì 

không thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 

những người có tên trên cũng như không khôi phục lại tình trạng pháp lý 

ban đầu theo yêu cầu của Trần Văn X, Trần Thị Nh. 

Ông X, bà Nh yêu cầu tuyên bố hành vi hành chính của UBND huyện C 

không thu hồi GCNQSD đất cấp cho Đặng Thị T2, Đỗ Văn Q, Trần Thị Ngọc 

D và không cấp lại GCNQSD đất cho ông X, bà Nh là trái pháp luật. Đồng 

thời yêu cầu UBND huyện C thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho Đặng Thị T2, 

Đỗ Văn Q, Trần Thị Ngọc D và cấp lại GCNQSD đất cho ông X, bà Nh như 

cũ. 

Tại văn bản số 2727/UBND-NC v/v nêu ý kiến theo nội dung Thông 

báo số 03/2015/TB-TLVA.TAH ngày 02/11/2015 của Tòa án nhân dân huyện 

C và đơn xin vắng mặt ngày 15/9/2016 ông Nguyễn Văn T - Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện C có ý kiến như sau: 

Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 

H01160/AH301444/QSDĐ NGÀY 27/9/2007 cho bà Đặng Thị T2, có số 

thửa 1373, tờ bản đồ số ATĐC1, diện tích 5.667m
2
 là căn cứ vào Bản án 

phúc thẩm số 30/2007/DSPT ngày 19/01/2007 của Tòa án nhân dân Tối cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực thi hành, do đó việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị T2 là đúng theo quy định 

của pháp luật tại thời điểm đó. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn 

X, Trần Thị Nh, Ủy ban nhân dân huyện C cho rằng Tòa án phán quyết như 

thế nào liên quan đến phần đất tranh chấp nêu trên thì Ủy ban nhân dân 

huyện sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Thị Ngọc D, Trần Văn Đ, 

đại diện ủy quyền của Trần Văn Ng là Trần Thị Kim L trình bày: 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị T2, Đỗ 

Văn Q, Trần Thị Ngọc D là đúng thẩm quyền, đúng trình tự cấp đất theo luật 

đất đai. 
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Yêu cầu của ông X, bà Nh là không có cơ sở, yêu cầu Tòa bác toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn X, bà Trần Thị Nh. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 7/2016/HC-ST ngày 23/12/2016, Tòa 

án nhân dân tỉnh Tieàn Giang quyết định: 

 Căn cứ khoản 4 Điều 32; điểm c khoản 2 Điều 193; khoản 5 Điều 191 

của Luật tố tụng hành chính năm 2015. Căn cứ khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh 

án phí, lệ phí Tòa án. 

 Xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn X và bà 

Trần Thị Nh. 

 Tuyên bố hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân huyện C về việc 

không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 699900 ngày 

26/11/2007 đã cấp cho bà Đặng Thị T2; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AK 699899 ngày 26/11/2007 đã cấp cho anh Đỗ Văn Q; giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AK 699898 ngày 26/11/2007 đã cấp cho chị Trần Thị 

Ngọc D, để cấp lại cho ông Trần Văn X là trái pháp luật; Buộc Ủy ban nhân 

dân huyện C chấm dứt hành vi trái pháp luật nêu trên. 

 Hủy toàn bộ công văn số 2133/UBND-NC ngày 08/10/2015 của Ủy 

ban nhân dân huyện C về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Văn X, bà 

Trần Thị Nh. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo vụ án theo 

luật định. 

 Ngày 30/12/2016, baø Traàn Thò Kim L laø ngöôøi ñaïi dieän cho oâng Trần 

Văn Ng kháng cáo toaøn boä baûn aùn,yêu cầu sửa bản án sơ thẩm khoâng chaáp 

nhaän yeâu caàu khôûi kieän cuûa oâng Trần Văn X, bà Trần Thị Nh. Lý do: công văn 

số 2133/UBND-NC ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện C khoâng 

phaûi laø ñoái töôïng khôûi kieän vuï aùn haønh chính, chæ mang tính chaát noäi boä 

cô quan. Hieän nay caùc ñoàng thöøa keá cuûa baø T2 ñaõ khôûi kieän oâng X veà 

vieäc tranh chaáp ñaát ñai maø toøa aùn chöa giaûi quyeát. 

Ngaøy 30/12/2016 oâng Ñoã Vaên Q vaø baø Traàn Thò Ngoïc D khaùng caùo coù 

cuøng noäi dung vaø yeâu caàn nhö khaùng caùo cuûa oâng Traàn Vaên Ng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, ngöôøi khaùng caùo giöõ 

nguyeân yeâu caàu khaùng caùo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Văn Ng trình 

bày: Bản án giám đốc thẩm hủy hai bản án dân sự sơ và phúc thẩm nhưng 

chưa quyết định đất tranh chấp thuộc về ai, hiện tại các thừa kế của bà T2 đã 

khởi kiện phần đất này với ông X và bà Nh. Bản án sơ thẩm xử chấp nhận yêu 

cầu của ông X bà Nh là không đúng vì Công văn 2133 ngày 08/10/2015 không 
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phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, Ủy ban nhân dân huyện C 

không thể thu hồi các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

cấp cho bà T2, ông Q, bà D, ông Ng, bà L. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ 

thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Xét nội dung đơn kháng cáo của 

các đương sự nhận thấy án sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện 

là không đúng vì căn cứ Luật đất đai, Bộ luật dân sự về việc bảo vệ cho người 

thứ ba ngay tình thì giao dịch giữa bà T2 với những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án này là hợp pháp không bị vô hiệu. Đề nghị chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sửa án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem 

xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của các bên đương sự  và Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về hình thöùc, thủ tục tố tụng: Khaùng caùo cuûa oâng Trần Văn Ng, oâng 

Đỗ Văn Q vaø baø Traàn Thò Ngoïc D làm trong hạn luật định là hợp lệ nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao taïi Thành phố Hoà 

Chí Minh. 

Về nội dung:  

 OÂng Trần Văn X được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu căn nhà tọa lạc trên diện tích đất có trồng cây ăn trái tại 

ấp A1, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang (giấy chứng nhận số 974 ngày 

12/8/1998) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 5667m
2
 đất 

(giấy chứng nhận số M107007 ngày 11/6/1998. Vào ngày 17/5/2006 , bà 

Đặng Thị T2 có đơn khởi kiện tranh chấp “Quyền sở hữu nhà và quyền sử 

dụng đất” nêu trên với ông Trần Văn X và Trần Thị Nh. Tại bản án dân sự 

phúc thẩm số 30/2007/DSPT ngày 19/01/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà Đặng Thị T2. Tuyên hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà và quyền sử dụng đất đã cấp cho ông X nêu trên. Giao toàn bộ nhà, đất 

nói trên cho bà Đặng Thị T2 tiếp tục quản lý, sử dụng. Bà T2 được quyền 

hợp thức hóa quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quyết định của bản 

án phúc thẩm số 30/2007/DSPT ngày 19/01/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bản án có hiệu 

lực pháp luật, bà Đặng Thị T2 đã kê khai, đăng ký và được Ủy ban nhân 

dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà T2 có 

sang nhượng 01 diện tích đất cho anh Đỗ Văn Q, chị Trần Thị Ngọc D và 

anh Q, chị D đã được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Do ông X, bà Nh có yêu cầu khiếu nại, tại Quyết định giám 
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đốc thẩm số 08/2011/DS-GĐT ngày 21/3/2011 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên xử: Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 

30/2007/DSPT ngày 19/01/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và bản án dân sự sơ thẩm số 18/2006/DSST 

ngày 01/8/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang để xét xử sơ thẩm lại vụ án. Sau khi thụ lý 

lại sơ thẩm, ngày 05/7/2013 chị Trần Thị Kim L là đại diện theo ủy quyền 

của bà Đặng Thị T2 có đơn xin rút đơn khởi kiện tranh chấp “Quyền sở hữu 

nhà và quyền sử dụng đất” đối với ông Trần Văn X và bà Trần Thị Nh. Do 

đó, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đình chỉ giải quyết vụ án theo quyết 

định số 16/2013/QĐST-DS ngày 09/7/2013 về việc tranh chấp “Quyền sở 

hữu nhà và quyền sử dụng đất” nêu trên. Như vậy, do bà Đặng Thị T2 đã 

rút yêu cầu khởi kiện nên tài sản là nhà, đất trên vẫn chưa xác định thuộc 

quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp của ai. 

 Hoäi ñoàng xeùt xöû caáp phuùc thaåm nhaän thaáy: Vieäc UBND huyeän Caùi Beø, tænh 

Tieàn Giang caáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, döïa vaøo caùc baûn aùn ñaõ 

coù hieäu löïc phaùp luaät laø ñuùng phaùp luaät vaùo thôøi ñieåm caáp  giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ñoù. Tuy nhieân caùc baûn aùn sau ñoù ñaõ bò huûy ñeå 

ñieàu tra xeùt xöû laïi. Xeùt thaáy quyeát ñònh giaùm ñoác thaåm huûy aùn ñeå ñieàu tra 

xeùt xöû laïi chöù khoâng quyeát ñònh vieäc cấp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng 

ñaát cho caùc ñöông söï laø ñuùng hay sai. Maët khaùc taïi ñieåm d khoaûn 2 Ñieàu 

106 Luaät ñaát ñai naêm 2014 quy ñònh: Nhaø nöôùc thu hoài giaáy chöùng nhaän 

(quyeàn söû duïng ñaát) ñaõ caáùp trong caùc tröôøng hôïp sau: “Giấy chứng nhận đã 

cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng 

diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất 

hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật đất đai”. Taïi khoaûn 2 ñieàu 138 Boä luaät daân söï naêm 2005 coù 

neâu: “Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô 

hiệu…  

... 2. Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải 

đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho 

người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường 

hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc 

giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu 

tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.”. Nhö vaäy, baø Đặng Thị T2 đã kê 

khai, đăng ký và được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vaø  bà T2 có sang nhượng 01 diện tích đất cho anh Đỗ 

Văn Q, chị Trần Thị Ngọc D và anh Q, chị D đã được Ủy ban nhân dân 
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huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Đỗ Văn Q, chị Trần 

Thị Ngọc D laø người thứ ba ngay tình, neân ñöôïc aùp duïng theo quy ñònh treân 

cuûa phaùp luaät. Aùn sô thaåm xöû chaáp nhaän yeâu caàu khôûi kieän cuûa ông Trần 

Văn X và bà Trần Thị Nh laø khoâng ñuùng. 

 Đối với yêu cầu chia di sản thừa kế phần di sản của ông Trần Văn 

Th1 và bà Đặng Thị T2 cũng như tranh chấp việc mua bán nhà, đất giữa 

ông X, bà Nh đối với bà T2; giữa chị D, anh Q đối với bà T2. Các đương sự 

có quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác theo quy định của pháp luật, 

nếu có yêu cầu. Nhö aùn sô thaåm nhaän ñònh laø coù caên cöù phaùp luaät. 

Đối với yeâu caàu khaùng caùo cuûa oâng Ng, baø L veà huûy quyeát ñònh caáp 

ñaát cho baø T2 khoâng ñöôïc chaáp nhaän vì ñaát naøy ñang tranh chaáp chöa 

quyeát ñònh ñaát naøy cuûa ai.  

Bởi lẽ đó, caàn söûa bản án sơ thẩm, chaáp nhaän khaùng caùo cuûa oâng Trần 

Văn Ng, oâng Đỗ Văn Q vaø baø Traàn Thò Ngoïc D như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát cấp cao. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Trần Văn Ng và 

bà L về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T2. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của oâng Trần Văn Ng, oâng Đỗ Văn Q vaø 

baø Traàn Thò Ngoïc D, söûa bản án sơ thẩm số 07/2016/HC-ST ngày 23/12/2016 

Tòa án nhân dân tỉnh Tieàn Giang. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đaát ñai naêm  2014; khoaûn 2 Điều 

138 Boä luaät daân söï naêm 2005; Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án: 

 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện cuûa ông Trần Văn X và bà Trần Thị 

Nh về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 699899 ngày 

26/11/2007 đã cấp cho anh Đỗ Văn Q; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AK 699898 ngày 26/11/2007 đã cấp cho chị Trần Thị Ngọc D. 

 OÂng Trần Văn X và bà Trần Thị Nh có quyền khởi kiện bằng 

vụ kiện dân sự khác theo quy định của pháp luật, nếu có yêu cầu , ñoái với 

yêu cầu chia di sản thừa kế phần di sản của ông Trần Văn Th1 và bà Đặng 

Thị T2 cũng như tranh chấp việc mua bán nhà, đất giữa ông X, bà Nh đối 

với bà T2; giữa chị D, anh Q đối với bà T2.   
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Án phí hành chính phúc thẩm: Hoaøn laïi tieàn taïm öùng aùn phí cho oâng 

Trần Văn Ng (do bà Trần Thị Kim L đại diện), oâng Đỗ Văn Q vaø baø Traàn Thò 

Ngoïc D theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 001807, 001808, 001809 ngày 

30/12/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. 

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

Nơi nhận:            TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ PHUÙC THAÅM 

* Toøa aùn nhaân daân toái cao;  THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

* VKSNDCC tại TP.HCM;    

* TAND tỉnh Tiền Giang; 

* VKSND tỉnh Tiền Giang; 

* Cuïc thi haønh aùn daân söï tỉnh Tiền Giang;  

* NKK (1);                  Trần Xuân Minh 

* NBK (1); 

* NLQ (2); 

* Lưu (3).12b.(An 18).   
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐD 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 18/2017/DS-ST 

Ngày: 27-10-2017 

“V v: Tr n     p đòi lại tài 

sản là quyền sử dụng đ t, yêu  ầu  ủy 

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đ t và  ủy gi y   ứng n ận QSD 

đ t”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐD 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Võ Thị Minh Nhựt.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Đức Lam;

2. Ông Ya Tuân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đìn  An  Vũ là t ẩm tr  viên  ủ  Tò  án n ân dân

 uyện ĐD. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐD tham gia phiên toà: ông Nguyễn

Văn Việt - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện ĐD xét xử sơ 

t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 163/2016/TLST-DS ngày 12 tháng 12 năm 2016 về 

“Tr n     p đòi lại tài sản là quyền sử dụng đ t, yêu  ầu  ủy  ợp đồng   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t và  ủy gi y   ứng n ận QSD đ t” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử 

số: 37/2017/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 8 năm 2017 giữ   á  đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Trƣơng Công T, sin  năm: 1936 và bà Trần T ị B, sinh

năm: 1937; đị    ỉ: 90 t ôn LS, xã LL,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn bà Trần Thị B: ông Trương Công T - là 

người đại diện t eo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 05 t áng 6 năm 2017).   

2. Bị đơn: anh Huỳnh Thái C, sin  năm: 1977 và   ị Ao Thị Phƣơng T3, sinh

năm: 1978; đị    ỉ: 25 t ôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Huỳnh Thái C và chị Ao Thị Phương T3: 

ông Trần Qu ng T1 - là người đại diện t eo ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 12 

tháng 01 năm 2017 (Có mặt) 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

 3.1/ C ị Mai Thị X, sin  năm: 1978; đị    ỉ: 552 tổ 41 t ôn LV, xã LL,  uyện 

ĐD, tỉn  Lâm Đồng (vắng mặt) 
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 3.2/ Anh Trƣơng Công T2, sin  năm: 1977; đị    ỉ: 90 t ôn LS, xã LL,  uyện 

ĐD, tỉn  Lâm Đồng (có mặt) 

 3.3/ Anh Trƣơng Công C1, sin  năm: 1972 và   ị Vũ Thị Thu T4, sin  năm: 

1974; đị    ỉ: 91 xóm 1B, t ôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng  (vắng mặt) 

 3.4/ Văn phòng công chứng Võ Thị Thanh H, đị    ỉ: 118 đường 2 t áng 4, 

t ị tr n TM,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng (Đã ủy quyền cho bà Trần Thị H tham gia tố 

tụng theo văn bản ủy quyền từ ngày 05/6/2017- bà H vắng mặt) 

 3.5/ Ủy Ban Nhân dân huyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng; đị    ỉ: 124 đường 2 t áng 4, 

k u p ố T ạn  Ng ĩ , t ị tr n TM,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng.   

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - UBND 

huyện ĐD: ông Lưu Đìn  C, sin  năm: 1972;   ứ  vụ: P ó trưởng p òng Tài nguyên 

và Môi trường  uyện ĐD; Đị    ỉ: P òng tài nguyên và Môi trường  uyện ĐD - là 

người đại diện t eo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 20/UQ-UBND ngày 22 tháng 5 

năm 2017). Ông C  ó đơn xin vắng mặt. 

4. Người làm chứng:  

4.1/ Ông Huỳnh Tấn T3: sin  năm 1939; đị    ỉ: 285 t ôn NH 1, xã KĐ, 

 uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng (vắng mặt).   

4.2/ Ông Phan Minh T4, sin  năm: 1969; đị    ỉ: 161 t ôn NH 1, xã KĐ, 

 uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng (vắng mặt) 

4.3/ Bà Nguyễn Thị Q (Q); đị    ỉ: 425 t ôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  

Lâm Đồng (vắng mặt) 

4.4/ Ông Nguyễn Văn T5, sin  năm: 1962 và bà Nguyễn Thị T6, sin  năm: 1964; 

đị    ỉ: 425 t ôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  lâm Đồng (vắng mặt) 

5/ Ông Nguyễn Đ, sin  năm: 1967; đị    ỉ: 491 tổ 17 đường Tân Tiến 3, k u 

p ố Lạ  T iện, t ị tr n D’r n,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng (vắng mặt).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và các lời khai có trong hồ sơ vụ án, ông Trương Công T 

(ông T) trình bày:  

Ngày 17/03/1997, ông và ông Nguyễn Văn P (ông P) có xá  lập 01 gi y bán đ t 

viết t y. Ông P   uyển n ượng   o ông diện tí   đ t 7.223m² t uộ  các t ử  đ t số 36 

và t ử  188 tờ bản đồ số 09 thôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng. Đ t  ó tứ 

 ận: p í  Đông giáp  á  t ử  đ t số 29, 22 tờ bản đồ số 8; Phía Tây giáp các t ử  đ t 

số 34, 35, 54 tờ bản đồ số 9; P í  Bắ  giáp đường đi. Gi y bán đ t t ể  iện rõ: “diện 

tí   đ t   uyển n ượng nêu trên tạm t ời để   o  on tr i ông Trương Công T là anh 

Trương Công L đứng tên trên gi y tờ   uyển n ượng, s u này sẽ   ia cho các em”. 

Trong Gi y bán đ t nói trên  ó   ữ ký và   ữ viết  ủ  ông T và ông P,   ữ ký, xác 

n ận  ủ  người làm   ứng là ông Huỳn  T n T. Ngày 18/03/1997, anh Trương Công 

L (anh L) và vợ   ồng ông P, bà Nguyễn T ị Q (Q)  ó xá  lập 01 Hợp đồng   uyển 
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n ượng Quyền sử dụng đ t t eo mẫu,  ó   ữ ký và   ữ viết  ủ   n  L và vợ   ồng 

ông P, bà Nguyễn T ị Q (Q). Ngày 08/7/1997, giữ   á  bên ký vào Biên bản đo đạ , 

xá  min    uyển n ượng đ t  ó đại diện P òng đị    ín   uyện là ông Nguyễn Đồng, 

đại diện đị    ín  xã KĐ là ông Phan Minh T5 t  m gi  đo đạ  xá  min  diện tí   đ t 

  uyển n ượng. Ông Đ và ông T5 có ký vào Biên bản. Trong tờ k  i nộp t uế trướ  

bạ,  ũng  ó   ữ ký và   ữ viết  ủ  anh L. Tuy n iên, toàn bộ gi y tờ ông T   ỉ tạm 

t ời   o anh L đứng tên giúp.  Toàn bộ   ữ ký và   ữ viết  ủ  anh L là do ông T ký và 

viết r , k ông p ải do anh L ký.            

Sau k i n ận   uyển n ượng diện tí   đ t trên, ông T  ùng 02 người  on tr i là 

Trương Công C1 (anh C1) và Trương Công T2 (anh T2) trự  tiếp sử dụng. Anh L 

k ông sử dụng đ t. Trên đ t  ó 01  ăn n à xây   p 4c, 01  ồ nướ  xây bằng  emen và 

01 giếng nướ  do ông T và 02 người  on tr i tạo dựng. Năm 2000, anh L kết  ôn với 

  ị M i T ị X (  ị X). Ngày 17/02/2006, anh L   ết k ông để lại di   ú . C ị M i T ị 

X đã k ởi kiện yêu  ầu   i  t ừ  kế đối với diện tí   đ t nêu trên. Tại bản án dân sự 

sơ t ẩm số 06/2009/DSST ngày 27/03/2009, Tò  án n ân dân  uyện ĐD đã gi o toàn 

bộ diện tí   đ t 7.223m² t uộ   á  t ử  số 36 và 188 tờ bản đồ số 09, t ôn NH 1, KĐ 

và tài sản gắn liền với đ t gồm 01  ăn n à xây   p 4c, 01  ồ nướ  và 01 giếng nướ  

cho c ị X. Ngày 30/03/2009, ông và bà Trần T ị B  ó đơn k áng  áo k ông đồng ý 

với bản án sơ t ẩm. Tại bản án dân sự p ú  t ẩm số 121 2009 DSPT ngày 24 9 2009, 

Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng sử  bản án sơ t ẩm, giao cho   ị X đượ  quyền sử 

dụng diện tí   đ t 7.223m² t ử  số 36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09 thôn NH 1, xã KĐ, 

 uyện ĐD và tài sản gắn liền với đ t gồm 01  ăn n à xây   p 4c, 01  ồ nướ  và 01 

giếng nướ .  

Ngày 04/05/2012,   ị X   uyển n ượng 7223m² đ t nói trên   o vợ   ồng anh 

Huỳn  T ái C (anh C) và   ị Ao T ị P ương T3 (  ị T3). Anh C và   ị T3 đã tiến 

 àn  t ủ tụ  đăng ký và đượ    p gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t đối với p ần 

đ t nêu trên vào ngày 04/06/2012. 

 N y vợ   ồng ông T và bà B yêu  ầu anh C và   ị T3 trả lại diện tí   đ t 

7.223m²  t uộ  t ử  36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, thôn NH 1, xã KĐ,  uyện ĐD; 

yêu  ầu  ủy Hợp đồng   uyển n ượng Quyền sử dụng đ t số 2232, Quyển số 

01TP/CC – SCC HĐGD đượ  xá  lập tại Văn p òng  ông   ứng ĐD (nay là Văn 

p òng  ông   ứng Võ T ị T  n  H) ngày 04 05 2012 giữ    ị X với anh C,   ị T3; 

yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số BĐ 481812 do UBND  uyện ĐD 

  p ngày 10 03 2011   o   ị X; yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số 

BK 045452 ngày 04/6/2012 do UBND  uyện ĐD   p   o vợ   ồng anh C   ị T3.  

Theo lời khai của bị đơn – vợ chồng anh Huỳnh Thái C và chị Ao Thị Phương 

T3 trình bày: Ngày 04/5/2012  n    ị n ận   uyển n ượng  ủ    ị X diện tí   đ t 

7.223m² t ử  36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, thôn NH 1, KĐ,  uyện ĐD t eo gi y 

  ứng n ận QSD đ t số BĐ 481812 do UBND  uyện ĐD   p   o   ị X ngày 

10/3/2011. 

Nguồn gố  diện tí   đ t 7.223m² t ử  36 và 188 tờ bản đồ số 09, t ôn NH 1, 

KĐ,  uyện ĐD  ủ    ị X đượ  xá  lập  ăn  ứ vào bản án dân sự p ú  t ẩm số 
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121/2009/DS-PT ngày 24 9 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng  ó  iệu lự  

p áp luật k i xét xử vụ án “tr n     p di sản t ừ  kế và tài sản t uộ  quyền sở  ữu 

  ung” giữ    ị X với ông T, bà B đối với di sản t ừ  kế  ủ  anh L. T eo bản án dân 

sự p ú  t ẩm số 121 2009 DS-PT ngày 24 9 2009 nói trên, C i  ụ  t i  àn  án dân sự 

 uyện ĐD đã tổ   ứ  gi o đ t   o   i bên và UBND  uyện ĐD đã   p gi y   ứng 

n ận QSD đ t số BĐ 481812 cho   ị X ngày 10/3/2011. Ông T và bà B đượ  sở  ữu 

ngôi n à   p 4c diện tí   112,11m2 tại số 03 t ôn LS, xã LL,  uyện ĐD và  á  bên đã 

thi hàn  xong toàn bộ bản án.  

Hợp đồng   uyển n ượng QSD đ t giữ   n    ị và   ị X đượ  lập tại Văn 

p òng  ông   ứng ĐD t eo số   ứng t ự  số 2232 ngày 04 5 2012 và đượ  UBND 

 uyện ĐD   p gi y   ứng n ận QSD đ t số BK 045452 ngày 04 6 2012   o ông bà. 

An    ị đã t  n  toán đủ tiền n ận   uyển n ượng và n ận đ t sản xu t nông ng iệp 

ổn địn    o đến n y. 

Quyết địn  giám đố  t ẩm số 536 2012 DS-GĐT ngày 31 10 2012  ủ  Tò  dân 

sự Tò  án n ân dân tối   o đã  ủy  ả   i bản án dân sự sơ t ẩm số 06/2009/DSST 

ngày 27/03/2009  ủ  Tò  án n ân dân  uyện ĐD và bản án dân sự p ú  t ẩm số 

121/2009/DS-PT ngày 24 9 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng. Gi o  ồ sơ vụ 

án   o Tò  án n ân dân  uyện ĐD xét xử sơ t ẩm lại t eo t ủ tụ    ung. Tuy n iên, 

s u k i t ụ lý lại vụ án, Tò  án n ân dân  uyện ĐD đã đìn    ỉ giải quyết vụ án do   ị 

X k ông t  m gi  tố tụng.  

Ngày 05/9/2013 ông T và bà B k ởi kiện yêu  ầu ông bà trả lại diện tí   đ t 

7.223m² t ử  36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, t ôn NH 1, KĐ,  uyện ĐD. Tại bản án 

số 25 2014 DS-ST ngày 04 11 2014  ủ  Tò  án n ân dân  uyện ĐD xét xử sơ t ẩm đã 

bá  yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn vợ   ồng ông T và bà B về việ  yêu  ầu vợ 

  ồng anh C,   ị T3 trả lại diện tí   đ t 7223m² t uộ  t ử  đ t số 36 và t ử  188 tờ 

bản đồ số 09, tọ  lạ  tại t ôn NH 1, KĐ, ĐD. Tại bản án dân sự p ú  t ẩm số 

51/2015/DS-PT ngày 26/5/2015 Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng xét xử đã    p n ận 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông T và bà B, buộ  vợ   ồng  n    ị trả   o ông T bà B diện 

tí   đ t 7.223m² t ử  36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, t ôn NH 1, KĐ,  uyện ĐD và 

 á  tài sản trên đ t. Hủy  ợp đồng   uyển n ượng QSD đ t giữ    ị X với ông bà,  ủy 

 á  gi y   ứng n ận QSD đ t  ủ    ị X và gi y   ứng n ận QSD đ t  ủ  ông bà.  

H i bản án dân sự sơ t ẩm và p ú  t ẩm nói trên đã bị Tò  án n ân dân   p   o 

tại Tp. HCM tuyên bố  ủy và gi o  ồ sơ   o Tò  án n ân dân  uyện ĐD t ụ lý giải 

quyết lại t eo trìn  tự sơ t ẩm.  

Nay,  n    ị   o rằng diện tí   đ t 7.223m² t ử  36 và 188 tờ bản đồ số 09, 

thôn NH 1, KĐ, huyện ĐD  n    ị n ận   uyển n ượng  ủ    ị X t uộ  quyền sử 

dụng  ợp p áp  ủ    ị X  ăn  ứ vào bản án dân sự p ú  t ẩm số 121 2009 DS-PT 

ngày 24 9 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng đã  ó  iệu lự  p áp luật s u k i 

xét xử vụ án “tr n     p di sản t ừ  kế và tài sản t uộ  quyền sở  ữu   ung”. Vì vậy, 

 n    ị   o rằng việ    ị X   uyển n ượng QSD đ t   o  n    ị t uộ  trường  ợp 

người t ứ b  ng y tìn . Đề ng ị Tò  án xét xử bá  toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

nguyên đơn.  
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 Tại p iên tò , ông Trần Qu ng T1 t ống n  t với kết quả địn  giá tài sản ngày 

12 03 2014  ủ  Hội đồng địn  giá  uyện ĐD. 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan trình bày như sau:  

- Chị Mai Thị X trình bày:   ị và anh L (đã   ết) kết  ôn năm 2000. Diện tích 

đ t 7.223m² t ử  36 và 188 tờ bản đồ số 09 tọ  lạ  tại t ôn NH 1, KĐ, ĐD là tài sản 

riêng  ủ  anh L. Trên gi y tờ đứng tên anh L n ưng do  ông việ  buôn bán n iều, anh 

L đ ng   n  tá  trên diện tí   đ t t uê k á  nên k ông  ó t ời gi n   n  tá  diện tí   

đ t này. Anh L tạm t ời   o anh T2 và vợ   ồng anh C1,   ị T4 (  ị T4) trự  tiếp sử 

dụng trồng r u. 

 Ngày 17/02/2006, anh L   ết k ông để lại di   ú . C ị đã k ởi kiện yêu  ầu 

  i  t ừ  kế đối với diện tí   đ t nêu trên. Tại bản án dân sự sơ t ẩm số 

06 2009 DSST ngày 27 03 2009  ủ  Tò  án n ân dân  uyện ĐD và bản án dân sự 

p ú  t ẩm số 121 2009 DSPT ngày 24 9 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng đã 

gi o toàn bộ diện tí   đ t 7.223m² nói trên và tài sản gắn liền trên đ t gồm 01  ăn n à 

xây   p 4c, 01  ồ nướ  và 01 giếng nướ    o   ị. S u k i bản án dân sự p ú  t ẩm 

 ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng  ó  iệu lự , ngày 04/05/2012,   ị đã   uyển 

n ượng p ần đ t 7.223m² nói trên   o vợ   ồng anh C,   ị T3. Anh C,   ị T3 đã đăng 

ký và đượ    p gi y   ứng n ận QSD diện tí   đ t nêu trên.  

C ị k ông đồng ý với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông T và bà B. C ị   o rằng diện 

tí   đ t nêu trên là tài sản riêng  ủ  anh L. Hiện nay,   ị đã s ng n ượng lại   o vợ 

  ồng anh C,   ị T3. C ị  ũng k ông  ó tr n     p gì trong vụ án này. 

- Anh Trương Công T2 trình bày: anh là  on tr i  ủ  ông T. Anh k ông tạo lập 

đượ  tài sản gì trên p ần đ t 7.223m2 nói trên. Anh   ỉ làm   ung đ t với anh C1 và 

  ị T4. Cá  tài sản trên đ t đều do anh C1,   ị T4 tạo dựng. Anh không liên quan gì 

đến tài sản tr n     p nêu trên và không tranh    p gì với  i trong vụ án này. 

- Vợ chồng anh Trương Công C1 và chị Vũ Thị Thu T4 trình bày:  n    ị t ống 

n  t với p ần trìn  bày  ủ  nguyên đơn. Trong vụ án này,  n    ị   o rằng  ó tạo lập 

đượ   á  tài sản trên diện tí   đ t 7.223m2 nói trên gồm: 01  ăn n à xây   p 4c, giếng 

nướ ,  ồ   ứ  nướ  và giàn Su su. An    ị đã n ận tiền từ  ơ qu n Thi  àn  án về  á  

k oản mìn  đượ  bồi t ường đối với  á  tài sản trên đ t đã tạo lập. An    ị không 

tr n     p gì về tài sản với b t kỳ  i trong vụ án này và xin đượ  vắng mặt trong quá 

trìn  Tò  án giải quyết vụ án. 

Tại bản tự khai ngày 08/6/2017, Đại diện theo ủy quyền của Văn phòng công 

chứng Võ Thị Thanh H - Bà Trần Thị H cho biết: Ngày 04 5 2012  Văn p òng  ó xá  

n ận một  ợp đồng   uyển n ượng QSD đ t số 2232 quyển số 01TP CC-SCC HĐGD 

giữ    ị X và vợ   ồng ông Huỳn  T ái C bà Ao T ị P ương T3 đối với t ử  585, tờ 

bản đồ số 9 diện tí   7.223m2 t eo gi y   ứng n ận QSD đ t số BD 481812 do 

UBND  uyện ĐD   p ngày 10 3 2011. Văn p òng  ông   ứng  ông   ứng  ợp đồng 

nói trên t eo đúng quy địn   ủ  p áp luật. Căn  ứ vào  ồ sơ gi y tờ đầy đủ,  ợp lệ đáp 

ứng đủ điều kiện đượ   ông   ứng. Văn p òng  ông   ứng k ông tr n     p gì trong 
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vụ án này và k ông đồng ý với yêu  ầu  ủ  ông T, bà B về  ủy bỏ  ợp đồng   uyển 

n ượng QSD đ t văn p òng đã  ông   ứng nói trên. 

- Ông Lưu Đình C trình bày:  

Nguyên đơn yêu  ầu  ủy gi y   ứng n ận QSD đ t BD481812   p ngày 

10/3/2011 cho   ị X t ì UBND  uyện ĐD t  y k ông  ó  ăn  ứ  ủy vì: T eo bản án 

dân sự sơ t ẩm số 06 2009 DSST ngày 27 3 2009  ủ  Tò  án n ân dân  uyện ĐD và 

bản án dân sự p ú  t ẩm số 121 2009 DS-PT ngày 24 9 2009  ủ  Tò  án n ân dân 

tỉn  Lâm Đồng t ì Tòa án nhân dân  uyện ĐD đã tuyên   o   ị X đượ  quyền sử 

dụng diện tí   đ t 7.223m2 nói trên. Do vậy UBND  uyện ĐD  ăn  ứ vào  á  bản án 

này   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số BD481812 ngày 10 3 2011 là đúng quy 

địn . 

 Về việ  nguyên đơn yêu  ầu  ủy gi y   ứng n ận QSD đ t số BK045452   p 

ngày 04/6/2012 cho anh C,   ị T3 t ì UBND  uyện ĐD t  y k ông  ó  ăn  ứ  ủy vì: 

việ    p gi y   ứng n ận QSD đ t BD481812   p ngày 10 3 2011   o   ị X là  ó  ăn 

 ứ nên bà  ó quyền   uyển n ượng QSD đ t   o anh C   ị T3 t eo quy địn . Việ  

  uyển n ượng này là  ợp p áp, ng y tìn , đã  oàn t t trướ  k i bản án dân sự p ú  

t ẩm số 121 DS-PT  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng bị Tò  dân sự Tò  án n ân 

dân tối   o k áng ng ị t eo quyết địn  k áng ng ị số 536 2012 DS-GĐT ngày 

31 10 2012. Do đó UBND  uyện ĐD   p gi y   ứng n ận QSD đ t   o vợ   ồng anh 

C,   ị T3 số BK045452 ngày 04 6 2012  oàn toàn ng y tìn   ợp p áp. Nên UBND 

 uyện ĐD k ẳng địn  việ    p gi y   ứng n ận QSD đ t nói trên   o anh C,   ị T3 là 

đúng quy địn  

Quá trình giải quyết vụ án, những người làm chứng trình bày:  

Ông Nguyễn Đ trình bày: Ngày 08 7 1997 ông  ó t  m gi  đo đạ  xá  min  đối 

với diện tí   đ t 7.223m² t uộ  t ử  đ t số 36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, tọ  lạ  tại 

thôn NH 1, KĐ, ĐD, Lâm Đồng   uyển n ượng giữ   á  bên. Ông giữ   ứ  vụ Cán 

bộ p òng đị    ín   uyện ĐD (n y là P òng Tài nguyên và Môi trường  uyện ĐD). 

Ngày đo đạ , xá  min  đ t   uyển n ượng giữ   á  bên t ì bên   uyển n ượng là ông 

Nguyễn Văn P ký tên và bên n ận   uyển n ượng là anh L,   ữ ký và   ữ viết trong 

biên bản đo đạ , xá  min  đ t ngày 08 7 1997 là do anh L viết và ký tên. Ông T không 

 ó liên qu n gì nên k ông  ó mặt tại buổi đo đạ , xá  min . Từ năm 2010, ông   uyển 

công tác đến Trường Đại  ọ  Nông lâm T àn  p ố Hồ C í Min . Việ  đi lại gặp 

n iều k ó k ăn nên ông xin đượ  vắng mặt trong t t  ả  á  buổi  ò  giải và xét xử tại 

Tòa án. 

Ông Nguyễn Hồng Y trình bày: Ngày 18 03 1997 ông   ư  làm  án bộ đị  

chính xã KĐ nên k ông biết việ    uyển n ượng Quyền sử dụng đ t giữ  ông T với 

ông P, bà Q. Tại t ời điểm đó,  án bộ  ướng dẫn và kiểm tr   ồ sơ là ông P  n Min  

T5, việ  đo đạ  xá  min  đ t tại t ời điểm đó ông k ông biết.  

Ông Phan Minh T5 trình bày: Ông làm  án bộ đị    ín  xã KĐ,  uyện ĐD năm 

1990 đến năm 1999 t ì ng ỉ. Ngày 18 03 1997 ông  ó ký xá  n ận việ    uyển 

n ượng quyền sử dụng đ t giữ  ông P và anh L và ngày 08 7 1997 ông  ó t  m gi  đo 

đạ  xá  min ,   ữ ký và   ữ viết tên P  n Min  T5 là do ông viết r  n ưng do đã quá 
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lâu nên ông T5 k ông n ớ rõ vào t ời điểm đó  i là người ký vào gi y   uyển n ượng 

giữ   á  bên. 

Ông Huỳnh Tấn T3 trình bày: Năm 1997 ông làm Trưởng t ôn NH 1, xã KĐ, 

 uyện ĐD. Ngày 17/03/1997, ông là người ký xá  n ận vào Gi y bán đ t giữ  ông P 

và ông T. Bên   uyển n ượng là ông P và bên n ận   uyển n ượng là ông T.  

 Bà Nguyễn Thị Q (Q) trình bày: Nguồn gố  diện tí   đ t tr n     p  iện n y là 

do vợ   ồng ông Nguyễn Văn T6 và bà Nguyễn T ị T7  mu   ủ  ông Đin  Văn K vào 

năm 1993. Lú  đó, ông T6 và bà T7 đ ng   ung sống với bà Q và ông P (đã   ết) nên 

đã n ờ bà Q và ông P đứng tên. Ông T6 và bà T7 sử dụng diện tí   đ t nêu trên   o 

đến năm 1997 t ì bán lại   o ông T. Vào ngày 17 03 1997 giữ  ông T và ông P xác 

lập 01 gi y bán đ t viết t y diện tí   đ t 7.223m² t uộ  t ử  đ t số 36 và t ử  188 tờ 

bản đồ số 09 t ôn NH 1, KĐ, ĐD  ó tứ  ận: P í  Đông giáp t ử  đ t số 29 và t ử  đ t 

số 22 tờ bản đồ số 8; P í  Tây giáp t ử  34, 35, 54 tờ bản đồ số 9; Phí  Bắ  giáp 

đường đi; không ghi phía Nam. Giá   uyển n ượng là 107   ỉ vàng. Trong Gi y bán 

đ t  ó t ể  iện rõ: “diện tí   đ t   uyển n ượng nêu trên tạm t ời để   o  on tr i ông 

Trương Công T là anh L đứng tên trên gi y tờ   uyển n ượng, s u này sẽ   i   ho các 

em”. Có chữ ký,   ữ viết  ủ  ông T, ông P và  ó   ữ ký và xá  n ận  ủ  người làm 

  ứng là ông Huỳn  T n T3. 

Ngày 18/03/1997, vợ   ồng ông P, bà Q (Q)  ó xá  lập 01 Hợp đồng   uyển 

n ượng Quyền sử dụng đ t t eo mẫu,  ó   ữ ký  ủ  vợ   ồng ông P, bà Q (Q). Ngày 

08/7/1997, ông P  ó ký vào Biên bản đo đạ , xá  min  đ t   uyển n ượng,  ó đại diện 

P òng đị    ín   uyện là ông Nguyễn Đ và đại diện đị    ín  xã KĐ là ông Phan 

Minh T5 t  m gi  đo đạ  xá  min  diện tí   đ t   uyển n ượng nêu trên. Do đã quá 

lâu, bà Q k ông n ớ rõ   ữ ký và   ữ viết Trương Công L trong đơn xin   uyển 

quyền sử dụng đ t là do  i ký. Đối với việ  tr n     p giữ   á  bên t ì bà Q (Q) 

k ông  ó tr n     p   y ý kiến gì khác. 

Vợ chồng ông Nguyễn Văn T6 và bà Nguyễn Thị T7 trình bày: Ông bà t ống 

n  t với p ần trìn  bày  ủ  bà Nguyễn T ị Q. Ông bà k ông  ó tr n     p   y ý kiến 

gì đối với việ  tr n     p giữ   á  bên đương sự trong vụ án này. 

Toà án đã tiến  àn  tống đạt  ợp lệ  á  văn bản tố tụng   o  á  bên đương sự 

đến tò  án t  m gi  p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và 

 ò  giải đến lần t ứ   i. Tuy nhiên   ỉ  ó mặt ông Trần Qu ng T1. C ị X, ông T đều 

vắng mặt k ông  ó lý do. Cá  đương sự  òn lại  ó đơn xin vắng mặt. Do vậy Tò  án 

k ông t ể tiến  àn   ò  giải giữ   á  bên đương sự đượ  và đã lập biên bản p iên  ọp 

kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ với sự  ó mặt  ủ  ông Trần 

Quang T1 và tống đạt  ợp lệ t ông báo kết quả p iên  ọp này   o  á  đương sự  òn 

lại trong vụ án đượ  biết.  

Tại p iên toà  ôm n y, các đương sự  ó mặt vẫn giữ nguyên ý kiến  ủ  mìn . 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện ĐD  ó qu n điểm:  

Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền giải quyết: Đây là tr n     p  ợp đồng 

  uyển n ượng QSD đ t t eo quy địn  tại k oản 3, 9 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 

t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân  uyện ĐD . 
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Về người t  m gi  tố tụng: Tò  án xá  địn  đúng người t  m gi  tố tụng. 

Việ  t u t ập   ứng  ứ, l y lời k  i  ủ  đương sự, việ    p tống đạt  á  gi y tờ 

  o Viện kiểm sát và n ững người t  m gi  tố tụng đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

Việ  tuân t eo p áp luật tố tụng  ủ  người t  m gi  tố tụng dân sự trong quá 

trình giải quyết vụ án: Người t  m gi  tố tụng đã t ự   iện đầy đủ quyền và ng ĩ  vụ 

tố tụng t eo quy địn  tại BLTTDS 2015. Riêng người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n 

bà M i T ị X đã k ông t ự   iện đúng quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn  t eo quy địn  

p áp luật. 

 Tại p iên tò  sơ t ẩm, T ẩm p án, Hội đồng xét xử    p  àn  đầy đủ và đúng 

 á  quy địn   ủ  p áp luật tố tụng dân sự,  á  đương sự đượ  t ự   iện đầy đủ  á  

quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 

Về nội dung giải quyết vụ án: Viện kiểm sát n ân dân  uyện ĐD đề ng ị 

k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Trương Công T yêu  ầu anh 

Huỳn  T ái C,   ị Ao T ị P ương T3 trả lại diện tí   đ t 7223m2 tại t ử  36 và t ử  

188, tờ bản đồ số 9, xã KĐ; yêu  ầu  ủy  ợp đồng   uyển n ượng QSDĐ số 2232 

đượ  xá  lập tại văn p òng  ông   ứng ĐD ngày 04 5 2012 giữ    ị X với anh C,   ị 

T3;  ủy gi y   ứng n ận QSDĐ số BD 481812 do UBND  uyện ĐD   p ngày 

10/3/2011 cho   ị X và gi y   ứng n ận QSDĐ số BK 045452 do UBND  uyện ĐD 

  p ngày 04 6 2012   o amnh C,   ị T3.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên toà 

và căn  ứ kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

 [1] về tố tụng: tại p iên tò   ôm n y, người đại diện  ợp p áp  ủ  người  ó 

quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n - UBND  uyện ĐD là ông Lưu Đìn  C, vợ   ồng anh 

Trương Công C1,   ị Vũ T ị T u T4, người đại diện  ợp p áp  ủ  người  ó quyền lợi 

ng ĩ  vụ liên qu n – Văn p òng  ông   ứng Võ T ị T anh H là bà Trần T ị H vắng 

mặt tuy nhiên  á  đương sự này đều  ó đơn xin vắng mặt tại p iên tò . Căn  ứ vào 

K oản 1 Điều 227 và k oản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tò  án vẫn tiến  àn  

xét xử vụ án vắng mặt  á  đương sự này và giàn  quyền k áng  áo vắng mặt   o các 

đương sự này t eo quy địn . 

 Đối với   ị M i T ị X, Tò  án đã triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ   i n ưng vẫn 

vắng mặt. Căn  ứ vào k oản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến  àn  

xét xử vụ án vắng mặt   ị X và giàn  quyền k áng  áo vắng mặt   o   ị X theo quy 

địn .  

 [2] Về qu n  ệ p áp luật tr n     p: Đây là vụ án “Tr n     p đòi lại tài sản là 

quyền sử dụng đ t, yêu  ầu  ủy  ợp đồng   uyển n ượng QSD đ t, yêu  ầu  ủy gi y 
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  ứng n ận QSD đ t” t eo quy địn  tại k oản 3 và k oản 9 Điều 26  ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015. Vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án nhân dân  uyện ĐD.  

 [3] Về đối tượng tr n     p: T eo lời trìn  bày  ủ   á  bên đương sự tại  á  tài 

liệu  ó trong  ồ sơ vụ án và tại p iên tò   ôm n y đều xá  địn   á  bên tr n     p với 

n  u diện tí   đ t 7.223m² t ử  36 và t ử  188 tờ bản đồ số 09, t ôn NH 1, KĐ, 

 uyện ĐD; Hợp đồng   uyển n ượng Quyền sử dụng đ t số 2232, Quyển số 01TP CC 

– SCC HĐGD đượ  xá  lập tại Văn p òng  ông   ứng ĐD (nay là Văn p òng  ông 

  ứng Võ T ị T  n  H) vào ngày 04 05 2012; yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận Quyền 

sử dụng đ t số BĐ 481812 do UBND  uyện ĐD   p ngày 10 03 2011   o   ị X; yêu 

 ầu  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số BK 045452 ngày 04 6 2012 do 

UBND  uyện ĐD   p   o vợ   ồng anh C,   ị T3. 

[4] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn t  y rằng: Ngày 17/03/1997 ông P có 

viết 01 gi y s ng n ượng   o ông T diện tí   đ t 7.223m² t uộ  t ử  đ t số 36 và 188 

tờ bản đồ số 09 xã KĐ, ĐD với giá   uyển n ượng 107   ỉ vàng t ể  iện bằng Gi y 

bán đ t (viết t y),  ó   ữ ký  ủ  ông P và ông T và   ữ ký xá  n ận  ủ  ông T3 

trưởng thôn NH 1, xã KĐ. Gi y này t ể  iện “diện tích đất chuyển nhượng nêu trên 

tạm thời để cho con trai ông Trương Công T là anh Trương Công L đứng tên trên giấy 

tờ chuyển nhượng, sau này sẽ chia cho các em”. Ngày 18/03/1997, ông P và bà 

Nguyễn T ị Q (Q) xá  lập 01 đơn xin   uyển Quyền sử dụng đ t t eo mẫu để   uyển 

n ượng   o anh L, đượ    ín  quyền đị  p ương xá  n ận. Ngày 08 7 1997, đại diện 

P òng đị    ín   uyện là ông Nguyễn Đ và đại diện đị    ín  xã KĐ là ông Phan 

Minh T5 t  m gi  đo đạ , xá  min  t ự  đị  p ần đ t   uyển n ượng và ký vào Biên 

bản. Ông T k  i việ  ký tên vào  á  gi y tờ   uyển n ượng, đo đạ  là do ông ký và 

viết,   ứ k ông p ải là anh L. Tại kết luận giám địn  số 823 GĐ-PC54 ngày 

24 02 2015  ủ  P òng kỷ t uật  ìn  sự  ông  n tỉn  Lâm Đồng kết luận   ữ ký và   ữ 

viết g i  ọ tên Trương Công L trong “Đơn xin   uyển quyền sử dụng đ t”, “biên bản 

đo đạ , xá  min  đ t” đề ngày 18 3 1997 là do ông T viết và ký tên  n  L.  

Tại biên bản xá  min  ngày 12 02 2009 và biên bản l y lời k  i  ủ  ông T3 thì 

ông T3   o biết ông  ó xá  n ận việ  mu  bán đ t giữ  ông P và ông T vì lý do hai 

bên t ỏ  t uận mu  bán k ông  ó tr n     p. Việ  ông Tị   t ỏ  t uận   o  on là anh 

L n ư t ế nào t ì ông k ông biết.  

Việ    uyển n ượng đ t năm 1997, anh L lú  đó 23 tuổi đ ng sống  ùng ông T, 

bà B. T ự  tế,  á  bên đương sự đều xá  n ận vợ   ồng  n  L,   ị X k ông trự  tiếp 

quản lý sử dụng đ t.  

 Do đó,  ó  ăn  ứ   o rằng ông T là người trự  tiếp t  n  toán 107   ỉ vàng và 

n ận   uyển n ượng đ t  ủ  ông P là đúng sự t ật. Cần xá  địn  diện tí   đ t 7.223m2 

t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ là  ủ  ông T n ận   uyển n ượng  ủ  ông P.   

[5] C ị X đượ    p gi y   ứng n ận QSD đ t  ợp p áp,  ăn  ứ quyết địn   ủ  

bản án dân sự p ú  t ẩm số 121 DS-PT ngày 24 8 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm 

Đồng với diện tí   đ t 7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ vào ngày 

10 3 2011. Ngày 04 5 2012,   ị X ký  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng diện 
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tí   đ t nói trên   o  n  C,   ị T3. Việ    uyển n ượng đã  oàn t àn . Ngày 

04/6/2012, anh C,   ị T3 đượ  UBND  uyện ĐD   p gi y   ứng n ận QSD   i t ử  

đ t trên trướ  k i bản án dân sự p ú  t ẩm số 121 DS-PT ngày 24 8 2009  ủ  Tò  án 

n ân dân tỉn  Lâm Đồng bị k áng ng ị Giám đố  t ẩm.  

T eo quy địn  tại k oản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự 2005 thì“Trong trường hợp 

tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được 

chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với 

người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này 

thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không 

phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa”.  

T eo điều 258 Bộ luật dân sự 2005 thì “Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải 

đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay 

tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo 

bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng 

sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa”.  

Đối   iếu với  á  quy địn  trên, anh C, c ị T3 là người n ận   uyển n ượng 

 á  t ử  đ t  ủ    ị X ngay tình. Lời trìn  bày  ủ   n  C, C ị T3 hoàn toàn có  ăn  ứ 

t eo quy địn   ủ  p áp luật. Do vậy, gi o dị     uyển n ượng QSD đ t diện tí   

7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ giữ    ị X với anh C,   ị T3 k ông bị 

vô  iệu. Nguyên đơn k ông  ó  ăn  ứ để yêu  ầu bị đơn p ải trả lại diện tí   đ t 

7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ,  uyện ĐD. 

[6] T eo ý kiến  ủ  bà Trần T ị H, Văn p òng Công   ứng Võ T ị T  n  H 

 ông   ứng  ợp đồng   uyển n ượng QSD đ t giữ    ị X với vợ   ồng anh C,   ị T3 

t eo đúng quy địn   ủ  p áp luật và đạo đứ  xã  ội, trên  ơ sở tự nguyện  ủ   á  bên; 

Và theo ý kiến  ủ  người đại diện t eo ủy quyền  ủ  UBND  uyện ĐD là ông Lưu 

Đìn  C thì UBND  uyện ĐD   p gi y   ứng n ận QSD đ t   o anh C,   ị T3 số 

BK045452 ngày 04 6 2012  oàn toàn ng y tìn   ợp p áp, đúng quy địn . Lời trìn  

bày  ủ  ông C và bà H p ù  ợp với quy địn  tại k oản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự 

2005 và Điều 258 Bộ luật dân sự 2005. Do vậy, nguyên đơn yêu  ầu  ủy Hợp đồng 

  uyển n ượng Quyền sử dụng đ t số 2232, Quyển số 01TP CC – SCC HĐGD đượ  

xá  lập tại Văn p òng  ông   ứng ĐD (nay là Văn p òng  ông   ứng Võ T ị T  n  

H) vào ngày 04 05 2012; yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số BĐ 

481812 do UBND  uyện ĐD   p ngày 10 03 2011   o   ị X; yêu  ầu  ủy Gi y   ứng 

n ận Quyền sử dụng đ t số BK 045452 ngày 04 6 2012 do UBND  uyện ĐD   p   o 

vợ   ồng anh C,   ị T3 k ông  ó  ăn  ứ để    p n ận.   

 [7] Xét lời trìn  bày  ủ    ị M i T ị X trong quá trìn  giải quyết vụ án   o 

rằng diện tí   đ t 7.223m2 là tài sản  ủ   n  L. C ị và anh L k ông sử dụng diện tí   

đ t tr n     p là do   ị bận buôn bán và   ăm só   on n ỏ, anh L trướ  k i n ận 

  uyển n ượng đ t đã t uê diện tí   đ t k á  để sử dụng. Cá  em  ủ  anh L gồm vợ 

  ồng anh C1,   ị T4, anh T2 k ông  ó đ t   n  tá  nên đã gi o diện tí   đ t n ận 

  uyển n ượng nêu trên   o n ững người này   n  tá . Tuy nhiên, t eo kết luận giám 
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địn  số 823 GĐ-PC54 ngày 24 02 2015  ủ  P òng kỷ t uật  ìn  sự  ông  n tỉn  Lâm 

Đồng kết luận   ữ ký và   ữ viết g i  ọ tên Trương Công L trong “Đơn xin   uyển 

quyền sử dụng đ t”, “biên bản đo đạ , xá  min  đ t” đề ngày 18 3 1997 là do ông T 

viết và ký tên  n  L. T ự  tế, ông T đã t  n  toán   o ông P 107   ỉ vàng n ận 

  uyển n ượng. Điều đó, t ể  iện   ín  ông T là người trự  tiếp n ận   uyển n ượng 

diện tí   đ t 7.223m2 t ử  36, 188, Tờ bản đồ số 09, xã KĐ  ủ  ông P nên  ó  ăn  ứ 

xá  địn  diện tí   đ t tr n     p nói trên t uộ  quyền sử dụng  ủ  ông T. C ị X cho 

rằng diện tí   đ t 7.223m2 nói trên  ủ  anh L là k ông  ó  ăn  ứ. Việ    ị   iếm  ữu 

diện tí   đ t 7.223m2 nói trên t eo quyết địn   ủ  bản án số 121 2009 DS-PT ngày 

24 8 2009  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng t uộ  trường  ợp   iếm  ữu tài sản 

k ông  ó  ăn  ứ p áp luật n ưng ng y tìn  quy địn  tại điều 189 Bộ luật dân sự năm 

2005. Nay,   ị đã   uyển n ượng t ử  đ t trên   o  n  C,   ị T3. Do gi o dị   

  uyển n ượng QSD đ t diện tí   7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ giữ  

  ị X với  n  C,   ị T3 k ông bị vô  iệu. Ông T, bà B k ông  ó quyền yêu  ầu  n  C, 

  ị T3 trả lại diện tí   đ t 7.223m2 nói trên đã ản   ưởng trự  tiếp đến quyền lợi  ủ  

ông T, bà B. Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò   ôm n y, ông T, bà B không 

có tr n     p gì với   ị X. Do vậy, nếu s u này ông T, bà B   o rằng quyền và lợi í   

 ợp p áp  ủ  mìn  bị xâm p ạm thì có t ể k ởi kiện   ị X bằng vụ án dân sự k á .  

[8] Diện tí   đ t tr n     p 7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ số 09, xã KĐ giữ  

 á  bên đượ  Hội đồng địn  giá  uyện ĐD địn  giá vào ngày 30/5/2017 t eo giá t ị 

trường  ó giá trị là 2.383.590.000 đồng. Các tài sản gắn liền trên đ t do vợ   ồng anh 

C1,   ị T4, anh T2 bỏ tiền r  xây dựng gồm N à   p 4c, hồ   ứ  nướ , giếng đào, đã 

đượ  giải quyết bằng vụ án trướ  đây,  n    ị đã n ận tiền bồi t ường từ C i  ụ  t i 

 àn  án. C o đến n y, anh C1,   ị T4, anh T2 k ông  ó tr n     p và yêu  ầu gì thêm 

đối với  á  tài sản này nên nên k ông đề  ập đến. 

        [9] Về   i p í tố tụng:  

Số tiền   i p í địn  giá 2.000.000 đồng ngày 12 3 2014, 2.000.000 đồng ngày 

30/5/2017, do yêu  ầu  ủ  ông T, bà B k ông đượ  Tò  án    p n ận nên  ần buộ  ông T và 

bà B p ải   ịu số tiền này. Ông T và bà B đã nộp đủ số tiền trên.  

Số tiền   i p í giám địn    ữ viết và   ữ ký là 3.700.000 đồng, theo kết luận giám 

địn  số 823 GĐ-PC54 ngày 24 02 2015  ủ  P òng kỷ t uật  ìn  sự  ông  n tỉn  Lâm 

Đồng kết luận   ữ ký và   ữ viết g i  ọ tên Trương Công L trong “Đơn xin   uyển 

quyền sử dụng đ t”, “biên bản đo đạ , xá  min  đ t” đề ngày 18 3 1997 là do ông T 

viết và ký tên  n  L. Lời trìn  bày  ủ    ị X   o rằng t ử  đ t trên do anh L n ận 

  uyển n ượng  ủ  ông P là k ông  ó  ăn  ứ. Do vậy,  ần buộ    ị X p ải  oàn trả ông 

Trương Công T và bà Trần T ị B số tiền   i p í giám địn  3.700.000 đồng nêu trên.  

[10] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn không 

đượ     p n ận nên  ần buộ  vợ   ồng ông T, bà B p ải   ịu tiền án p í dân sự sơ 

t ẩm. Tuy nhiên, t eo quy địn  tại Điều 2 Luật người   o tuổi năm 2009 t ì ông T và bà B 

là người   o tuổi. Ông  ó đơn xin miễn án p í. T eo quy địn  tại điểm đ k oản 1 Điều 12 và 

Điều 14 Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH 14 ngày 30 12 2016  ủ  UBTV Quố  Hội  ần 

   p n ận miễn toàn bộ tiền án p í   o ông T và bà B là đúng quy địn   ủ  p áp luật. Bị 

đơn k ông p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 
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  Vì  á  lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  á  k oản 3, k oản 9 Điều 26, k oản 1 Điều 35, k oản 3 Điều 36, 

k oản 1 Điều 39 và  á  Điều 146, 147, 160, 161, k oản 1 Điều 165, k oản 1 Điều 

166, 177, 207, 220, 235, k oản 1, k oản 2 Điều 227, k oản 1 Điều 228, Điều 273  ủ  

bộ luật tố tụng dân sự 2015; Căn  ứ k oản 2 điều 138, Điều 258, Điều 688 và Điều 

697  ủ  Bộ luật dân sự 2005, Căn  ứ Điều 2 Luật người   o tuổi năm 2009; Căn  ứ Ng ị 

quyết số 326 2016 UBTVQH 14 ngày 30 12 2016  ủ  UBTV Quố  Hội;  

Xử:  

1. K ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Trương Công T và 

bà Trần T ị B về yêu  ầu bị đơn trả lại diện tí   đ t 7.223m2 t ử  36, 188, tờ bản đồ 

số 09, xã KĐ,  uyện ĐD, tỉn  Lâm Đồng; 

2. K ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Trương Công T và 

bà Trần T ị B về  ủy  ợp đồng   uyển n ượng Quyền sử dụng đ t số 2232, Quyển số 

01TP/CC – SCC HĐGD đượ  xá  lập tại Văn p òng  ông   ứng ĐD (n y là Văn 

p òng  ông   ứng Võ T ị T  n  H) vào ngày 04/05/2012;  

3. K ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Trương Công T và 

bà Trần T ị B về  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số BĐ 481812 do UBND 

 uyện ĐD   p ngày 10 03 2011   o   ị M i T ị X.  

4. K ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Trương Công T và 

bà Trần T ị B về  ủy Gi y   ứng n ận Quyền sử dụng đ t số BK 045452 ngày 

04 6 2012 do UBND  uyện ĐD   p   o vợ   ồng anh Huỳn  T ái C và   ị Ao T ị 

P ương T3.  

5. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Miễn toàn bộ tiền án p í dân sự sơ t ẩm   o ông 

Trương Công T và bà Trần T ị B. Hoàn trả   o ông Trương Công T và bà Trần T ị B 

số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 5.200.000 đồng t eo biên l i t u số AA/2015/0003392 

ngày 08 t áng 02 năm 2017  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện ĐD. 

6. Về   i p í tố tụng: Buộ  ông Trương Công T và bà Trần T ị B p ải   ịu 

4.000.000 đồng   i p í địn  giá tài sản (ông T, bà B đã nộp đủ). Buộ    ị M i T ị X p ải 

 oàn trả ông Trương Công T và bà Trần T ị B số tiền   i p í giám địn  3.700.000 

đồng. 

7. Kể từ ngày bản án, quyết địn   ó  iệu lự  p áp luật (đối với trường  ợp  ơ 

qu n t i  àn  án  ó quyền   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngày  ó đơn 

yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải trả   o 

người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong, t t  ả  á  k oản tiền  àng t áng 

bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo 

mứ  lãi su t quy địn  tại k oản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 

8. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự  ó quyền làm đơn k áng  áo trong t ời  ạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại p iên tò   oặ  k ông  ó mặt k i tuyên 
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án mà  ó lý do   ín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo tín  từ ngày n ận đượ  bản án  oặ  đượ  

tống đạt  ợp lệ  

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t oả t uận t i  àn , quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án dân sự, t ời 

 iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

 
Nơi nhận:                                          T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Tò  án ND tỉn  Lâm Đồng;               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  uyện ĐD; 

- C i  ụ  THADS  uyện ĐD; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ. 

 

                  

Võ Thị Minh Nhựt 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN     

   TỈNH HÒA BÌNH   

Bản án số: 06/2017/HNGĐ-PT 

Ngày: 16/11/2017 

V/v tranh chấp: Kiện xin ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Thành phân Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Quang Dĩnh 

Các thẩm phán:   Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

        Bà Bạch Thị Hồng Hoa 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Minh Thêu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Kim Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 16  tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý số 

09/2017/TLPT-HNGĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc kiện xin ly hôn. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 24/2017/HNGĐST ngày 21/8/2017 

của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 07/2017/QĐ-PT của Tòa 

án  nhân dân tỉnh Hòa Bình; giữa các đương sự. 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Trọng L, sinh năm 1987; trú tại: Phố Tân

Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Có mặt 

2. Bị đơn: Chị Phan Quách Thùy N, sinh năm 1997; trú tại: : Phố Tân

Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Có mặt 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Đinh Thị 

Kim Thoa và Luật sư Nguyễn Thế Hải - Công ty luật TNHH 1 TV Bảo Thiên 

thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư: Nguyễn Duy 

Nguyên- công ty luật TNHH Hoàng Giao và cộng sự thuộc đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội. Có mặt. 

3. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Trọng L1, sinh năm 1955. Có mặt 

Bà Tạ Thị D, sinh năm 1958 (ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng L1) 

Đều trú tại: : Phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình.  

Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1987; trú tại: : Phố Tân Giang, thị trấn Vụ 

Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Có mặt 

Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1990; trú tại: xóm lục 1, xã Yên Nghiệp, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt có lý do. 

 

                                                NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm nội D vụ án 

như sau: 

 Nguyên đơn anh Nguyễn Trọng L trình bày: 

 Về hôn nhân: Tháng 7/2014 anh kết hôn với chị Phan Quách Thùy N  trên 

cơ sở tự nguyện và đã được Ủy ban nhân dân thị trấn Vụ Bản cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống thời gian đầu hạnh phúc, nhưng sau đó phát 

sinh mâu thuẫn do có sự khác biệt về quan điểm sống, lối sống cộng với những tác 

động từ bên ngoài khiến quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng không thể hàn 

gắn được. Đến tháng 02/2017 chị N đã tự ý lấy 250.000.000 (Hai trăm năm mươi 

triệu) đồng của anh và bỏ đi, vợ chồng ly thân từ đó. Nhận thấy tình cảm không 

còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên anh L làm đơn yêu cầu Tòa án giải 

quyết cho anh được ly hôn với chị N. 

 Về con chung: Anh chị có một con chung là cháu Nguyễn Trọng L2, sinh 

ngày 16/10/2015, hiện nay anh L đang trực tiếp nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn anh L 

vẫn muốn được tiếp tục nuôi dưỡng cháu L2. Anh L chưa yêu cầu chị N cấp dưỡng 

nuôi con. 
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 Về tài sản chung, công nợ và tài sản riêng: Không có, không yêu cầu Tòa 

giải quyết. 

 Tại tòa án cấp sơ thẩm, trong quá trình giải quyết vụ án chị Phan Quách 

Thùy N trình bày: Chị N công nhận về quá trình kết hôn, cuộc sống ban đầu hạnh 

phúc, mâu thuẫn là do chị N tự ý lấy tiền cho chị D vay mà không hỏi ý kiến anh 

L. Chị thừa nhận vì không thể sống chung với anh L nên đã bỏ đi, nay anh L yêu 

cầu ly hôn chị đồng ý. 

 Về con chung: Chị N thừa nhận có một con chung là cháu Nguyễn Trọng 

L2, sinh ngày 16/10/2015 hiện đang sống cùng anh L. Khi ly hôn chị muốn được 

nuôi cháu L2 và yêu cầu anh L đóng góp cấp dưỡng nuôi con là 5.000.000 đ/ tháng 

(Năm triệu) đồng cho đến khi con thành niên. 

 Về tài sản chung: Chị N đã có đơn phản tố yêu cầu tòa xác minh để chia 

những tài sản sau: 

 - Nhà riêng hai tầng và đất mặt phố diện tích 135m
2
 tại địa chỉ: xóm Nam 

Hòa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; nguồn gốc mua của nhà Yến 

Dậu, giá ước tính: 400.000.000 đồng. 

 - 01 thửa đất diện tích 243m
2
 trong ngõ tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá ước tính: 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng 

 - 01 thửa đất diện tích 80m
2
 tại xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá ước tính:250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng 

 - 01 thửa đất diện tích 135m
2 

trong ngõ tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá ước tính: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng 

 - 01 thửa đất diện tích 200m
2
 trong ngõ tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá ước tính: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng 

 - Ngoài ra còn một số tài sản khác như: 01 bộ bàn ghế bằng gỗ kiểu cổ; 01 

bức tranh gỗ; 02 xe máy; 01 tủ lạnh; 01 tivi tổng giá trị ước tính 50.000.000 (Năm 

mươi triệu) đồng. 

 Về công nợ chung và tài sản riêng chị N thừa nhận không có và không yêu 

cầu giải quyết. 

 Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành hòa giải nhưng hai bên đương sự không 

thỏa thuận được. 
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 Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 24/2017/HNGĐ-ST ngày 

21/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã quyết định: 

 Căn cứ vào các Điều 55; 57; 58; 81; 82; 83; 84 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 42; Điều 147; 

Điều 165; Điều 166; Điều 217, 218, 219; Điểm b, đ khoản 2 Điều 227; khoản 3 

Điều 228; Điều 235; Điều 246; Điều 271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; khoản 3 Điều 18; khoản 1 Điều 26 và khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn , giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

 Tuyên xử: 

 1. Về hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn Trọng L 

và chị Phan Quách Thùy N. 

 2. Về con chung: Giao con chung Nguyễn Trọng L2, sinh ngày 16/10/2015 

cho anh Nguyễn Trọng L trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi thành niên (đủ 18 tuổi) 

hoặc có sự thay đổi khác bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án. Chị Phan Quách 

Thùy N chưa phải đống góp cấp dưỡng nuôi con chung với anh L sau khi ly hôn và 

có quyền đi lại thăm con chung, không ai được cản trở. 

 Vì lợi ích của con, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

 3. Về chia tài sản chung: 

 - Không chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của chị Phan Quách Thùy N 

đối với: 01 thửa đất có diện tích 248,5m
2
, thửa đất số 247; tờ bản đồ số 08; mục 

đích sử dụng: đấy ở tại đô thị và đất trồng cây lâu năm tại phố Tân Giang, thị trấn 

Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên Nguyễn Trọng L cấp ngày 23/01/2014 , trị giá 100.000.000 (Một trăm triệu) 

đồng. 

 - Đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tài sản chung là: nhà riêng hai tầng và đất 

mặt phố diện tích 135m
2
 tại địa chỉ: xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, giá ước tính 400.000.000 (Bốn trăm triệu) đồng và một số tài sản 

khác gồm 01 bộ bàn ghế bằng gỗ kiểu cổ; 01 bức tranh gỗ; 02 xe máy; 01 tủ lạnh; 

01 tivi ước tính giá trị 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng do chị N rút yêu cầu. 
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 - Tách yêu cầu chia tài sản chung của chị N để giải quyết trong vụ án khác 

khi có đủ điều kiện đối với 03 thửa đất: 

 + 01 thửa đất có diện tích 167,9m
2
, thửa đất số 71, tờ bản đồ số 59; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại nông thông tại xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng 

L cấp ngày 23/11/2015 trị giá 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng. 

 +01 thửa đất có diện tích 264,7m
2
 thửa đất số 164, tờ bản đồ số 08; mục đích 

sử dụng đất: trồng cây lâu năm tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp 

ngày 23/12/2014 trị giá 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. 

 + 01 thửa đất có diện tích 95,0m
2
 thửa đất số 286; tờ bản đồ số 09; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại đô thị phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp ngày 

29/11/2016, trị giá 190.000.000 (Một trăm chín mươi triệu) đồng. 

 Để chị N khởi kiện giao dịch chuyển nhượng đất giữa anh L với các anh Bùi 

Văn Q và Nguyễn Thanh T. 

 4. Về công nợ chung: Do anh Nguyễn Thanh T chưa có yêu cầu nên Hội 

đồng xét xử chưa xem xét giải quyết. 

 Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

 Ngày 30/8/2017 chị Phan Quách Thùy N có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm; 

không đồng ý với phán quyết về con và tải sản chung trong hôn nhân của bản án sơ 

thẩm, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chị, xâm phạm đến quyền lợi 

ích của bà mẹ và trẻ em được pháp luật bảo vệ. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm chị N vẫn giữ nguyên nội D kháng cáo;Các đương 

sự không thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án. Chị N yêu cầu được 

nuôi con và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

Trình bày của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn trình bày:  

Về kháng cáo phần nuôi con chung: Chị N bỏ đi khi cháu Nguyễn Trọng L2 

mới được 15 tháng tuổi, hiện tại chị N đang đi học, hơn nữa từ khi chị N bỏ đi, 

cháu L2 luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân trong gia 
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đình bên nội, đặc biệt là người cha, ông bà nội và các bác cháu vẫn phát triển bình 

thường; phòng Lao động thương binh xã hội huyện lạc Sơn cũng có ý kiến “ giao 

cháu L2 cho anh L chăm sóc để đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ ” hơn nữa 

trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra anh L có cung cấp sổ theo dõi sức khỏe và sự 

phát triển của cháu L2 tại trường mần non, các chỉ số phát triển của cháu đều rất 

tốt. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử giao con cho anh L tiếp tục  nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục là phù hợp, đảm bảo điều kiện phát triển của cháu L2. 

 Về vấn đề chia tài sản chung: Hiện tại nguyên đơn và bị đơn đang có tranh 

chấp 04 mảnh đất, tuy Nên trong đó có một mảnh đất hình thành trước hôn nhân do 

đó là tài sản riêng của anh L. Đối với ba mảnh đất còn lại mang tên anh Nguyễn 

Trọng L, tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét  và tách ra để giải quyết sau bằng một vụ 

án khác khi có yêu cầu là phù hợp. 

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 

xử: không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên án sơ thẩm. 

  Trình bày của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị đơn: 

 Về vấn đề nuôi con: Thực tế chị N không hề bỏ con đi, khi xảy ra mâu thuẫn 

chị N và con về nhà ông ngoại của mình gần đó để sinh sống; sau đó anh L có sang 

nói với chị N là cho con về chơi với ông bà và không mang cháu trả lại cho chị N 

mặc dù chị N đã yêu cầu trả con. Sau đó một thời gian ngắn anh L làm đơn báo cơ 

quan công an thông báo chị N bỏ nhà đi. Hiện tại chị N đang sống cùng với mẹ 

ruột ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị có tham gia làm gia sư, mẹ của chị N còn trẻ 

khỏe có đủ điều kiện hỗ trợ chị N nuôi cháu. Nên đề nghị Hội đồng xét xử giao 

cháu Nguyễn Trọng L2 cho chị N nuôi là phù hợp. 

 Đối với vấn đề tài sản chung: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét coi 04 mảnh 

đất đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để chia đôi. Việc tòa án cấp sơ thẩm 

tách ra để giải quyết bằng vụ án khác là không cần thiết và giải quyết vụ án chưa 

triệt để; theo tôi đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm; tuy Nên nếu vụ án bị hủy 

để giải quyết lại sẽ kéo dài gây mất thời gian của các đương sự. Nên đề nghị Hội 

đồng xét chia đôi số tài sản trên. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình có ý kiến phát biểu: 
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 Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét 

xử đã tuân thù đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Các đương sự được 

đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

 Về nội dung của vụ án: Việc chị N đề nghị được chia tài sản chung, nhưng 

hiện tại số tài sản đó đã được chuyển nhượng và còn một khoản nợ đảm bảo, tòa án 

cấp sơ thẩm đã đình chỉ để khởi kiện bằng một vụ án khác là có căn cứ, đảm bảo 

quyền lợi cho người liên quan. Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của chị N. 

 Về con chung: Chị N yêu cầu được nuôi con chung, nhưng hiện tại chị N 

còn đi học, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình không có thu nhập ổn định; cháu 

Nguyễn Trọng L2 hiện đang sống cùng với bố, qua tham vấn ý kiến của phòng Lao 

động thương binh xã hội huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhằm để đảm bảo cho sự 

phát triển tốt và đầy đủ của một đứa trẻ thì nên giao cháu L2 cho anh L tiếp tục 

chăm sóc nuôi dưỡng vì anh L có điều kiện chăm sóc cháu tốt hơn. Nên không có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo của chị N về con chung. 

 Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét công sức đóng góp duy trì, tôn 

tạo khối tài sản của chị N trong thời gian chung sống cùng anh L. 

 Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, căn 

cứ vào kết  quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về tố tụng: 

Đơn kháng cáo của bị đơn trong thời hạn luật định, được chấp nhận. 

Về nội dung: 

Xét kháng cáo của chị Phan Quách Thùy N về nuôi con chung: Hội đồng xét 

xử phúc thẩm xét thấy: Hiện tại chị N không có công việc ổn định, còn đang đi 

học, sống phụ thuộc vào bố mẹ, ý kiến của phòng Lao động thương binh xã hội 

huyện Lạc Sơn và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: hiện tại cháu L2 

đang được anh L  trực  tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; để không làm xáo trộn 

cuộc sống, môi trường sống, đảm bảo về điều kiện vật chất và tinh thần  của cháu 

L2, thấy hiện này cháu L2 ở với anh L là phù hợp chưa cần thay đổi. Chị N có 

quyền khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định của pháp 

luật. 
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 Xét kháng cáo của chị Phan Quách Thùy N về chia tài sản chung trong thời 

kỳ hôn nhân: Hội đồng xét xử xét; trong thời kỳ hôn nhân anh L và chị N tạo lập 

được những tài sản chung và đã được Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành định giá  ngày 

27/7/2017: 

 + 01 thửa đất có diện tích 167,9m
2
, thửa đất số 71, tờ bản đồ số 59; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại nông thông tại xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng 

L cấp ngày 23/11/2015 trị giá 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng. 

 +01 thửa đất có diện tích 264,7m
2
 thửa đất số 164, tờ bản đồ số 08; mục đích 

sử dụng đất: trồng cây lâu năm tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp 

ngày 23/12/2014 trị giá 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. 

 + 01 thửa đất có diện tích 95,0m
2
 thửa đất số 286; tờ bản đồ số 09; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại đô thị phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp ngày 

29/11/2016, trị giá 190.000.000 (Một trăm chín mươi triệu) đồng. 

 Căn cứ vào những tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của đương sự và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hội đồng xét xử xét thấy: Anh 

Nguyễn Trọng L làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, thu nhập chỉ đủ trang trải 

cuộc sống, chị N không có việc làm, sống phụ thuộc nên không có đủ điều kiện để 

nhận chuyển nhượng ba thửa đất trên trong thời gian ngắn. Vì vậy việc anh L vay 

số tiền 800.000.000 đồng ngày 25/11/2014 của anh Nguyễn Thanh T là phù hợp. 

Đây là số nợ hình thành trong thời kỳ hôn nhân, anh L cũng đồng ý số tài sản trên 

là tài sản chung của vợ chồng, nhưng chị N cũng phải có trách nhiệm với số tiền 

vay nợ là 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng) tiền vay để mua tài sản. Mặt khác 

ba thửa đất trên anh L đã chuyển nhượng cho anh Nguyễn Thanh T và Bùi Văn Q, 

việc chuyển nhượng thực hiện trước khi chị N có yêu cầu chia tài sản chung và liên 

quan đến người thứ ba ngay tình. Nếu giải quyết trong vụ án này làm ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích của anh Nguyễn Thanh T và anh Bùi Văn Q. Việc tách yêu 

cầu chia tài sản chung vợ chồng thành một vụ án khác để đảm bảo quyền lợi cho 
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người thứ ba là có căn cứ, đúng pháp luật. Nên không có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo của chị N. 

 Tại phiên tòa hôm nay anh Nguyễn Trọng L và chị Phan Quách Thùy N đã 

tự nguyện thỏa thuận: anh L hỗ trợ chị N  50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng tiền 

duy trì khối tài sản trong thời gian chung sống. Xét đây là sự thỏa thuận tự nguyện 

không trái pháp luật nên cần chấp nhận. 

 Chị Phan Quách Thùy N phải nộp án phí phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

 Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo của chị Phan Quách Thùy N. Giữ nguyên bản án 

hôn nhân gia đình sơ thẩm, số 24/2017/HNGĐ-ST ngày 21/8/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Lạc Sơn. Cụ thể 

    1. Về hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn Trọng L và 

chị Phan Quách Thùy N. 

     2. Về con chung: Giao con chung Nguyễn Trọng L2, sinh ngày 16/10/2015 cho 

anh Nguyễn Trọng L trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi thành niên (đủ 18 tuổi) hoặc 

có sự thay đổi khác bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án. Chị Phan Quách 

Thùy N chưa phải đống góp cấp dưỡng nuôi con chung với anh L sau khi ly hôn và 

có quyền đi lại thăm con chung, không ai được cản trở. 

 Vì lợi ích của con, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

 3. Về chia tài sản chung: 

 - Không chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của chị Phan Quách Thùy N 

đối với: 01 thửa đất có diện tích 248,5m
2
, thửa đất số 247; tờ bản đồ số 08; mục 

đích sử dụng: đất ở tại đô thị và đất trồng cây lâu năm tại phố Tân Giang, thị trấn 

Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên Nguyễn Trọng L cấp ngày 23/01/2014 , trị giá 100.000.000 (Một trăm triệu) 

đồng. 

 - Đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tài sản chung là: nhà riêng hai tầng và đất 

mặt phố diện tích 135m
2
 tại địa chỉ: xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, 
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tỉnh Hòa Bình, giá ước tính 400.000.000 (Bốn trăm triệu đồng) và một số tài sản 

khác gồm 01 bộ bàn ghế bằng gỗ kiểu cổ; 01 bức tranh gỗ; 02 xe máy; 01 tủ lạnh; 

01 tivi ước tính giá trị 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng do chị N rút yêu cầu. 

 - Tách yêu cầu chia tài sản chung của chị N để giải quyết trong vụ án khác 

khi có đủ điều kiện đối với 03 thửa đất: 

 + 01 thửa đất có diện tích 167,9m
2
, thửa đất số 71, tờ bản đồ số 59; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại nông thôn tại xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp 

ngày 23/11/2015 trị giá 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng. 

 +01 thửa đất có diện tích 264,7m
2
 thửa đất số 164, tờ bản đồ số 08; mục đích 

sử dụng đất: trồng cây lâu năm tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp 

ngày 23/12/2014 trị giá 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. 

 + 01 thửa đất có diện tích 95,0m
2
 thửa đất số 286; tờ bản đồ số 09; mục đích 

sử dụng đất: đất ở tại đô thị phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Trọng L cấp ngày 

29/11/2016, trị giá 190.000.000 (Một trăm chín mươi triệu) đồng. 

 Để chị N khởi kiện giao dịch chuyển nhượng đất giữa anh L với các anh Bùi 

Văn Q và Nguyễn Thanh T. 

 Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự: anh Nguyễn Trọng L hỗ trợ chị 

Phan Quách Thùy N 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng tiền công sức đóng góp và 

duy trì khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

 4. Về công nợ chung: Do anh Nguyễn Thanh T chưa có yêu cầu nên Hội 

đồng xét xử chưa xem xét giải quyết. 

 5. Về án phí: Nguyên đơn Nguyễn Trọng L phải chịu  300.000 (Ba trăm 

nghìn) đồng án phí ly hôn sơ thẩm, được đối trừ vào số tiền 300.000 (Ba trăm 

nghìn) đồng đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số: 003552 ngày 

29/3/2017 của Chi cục Thi hành án huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nay không phải 

nộp thêm nữa. 

 Bị đơn Phan Quách Thùy N được trả lại tiền tạm ứng án phí do rút một phần 

yêu cầu chia tài sản chung và yêu cầu chia tài sản chung bị Tòa án tách ra để giải 
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quyết bằng một vụ án khác. Chị N phải chịu 5.000.000 (Năm triệu) đồng về yêu 

cầu chia tài sản chung không được chấp nhận. Đối từ với tiền tạm ứng án phí 

22.650.000 (Hai mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) đồng tại biên lai thu 

tiền  số 0003607 ngày 25/5/2017 đã nộp, nay chị N không phải nộp thêm và được 

trả lại số tiền 17.650.000 (Mười bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) đồng. 

 Chị N phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí ly hôn phúc thẩm, 

được trừ 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số: 0004206 

ngày 11/9/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nay 

không phải nộp thêm. 

 6. Về chi phí định giá: Chi phí định giá tài sản là 2.000.000 (Hai triệu) đồng 

chị Phan Quách Thùy N đã nộp toàn bộ chi phí định giá với số tiền 2.000.000 (Hai 

triệu) đồng. Do đó anh Nguyễn Trọng L có nghĩa vụ trả lại cho chị N số tiền 

1.000.000 (Một triệu) đồng. 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

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

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

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp  cao; 

- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Cục THADS tỉnh Hòa Bình; 

- TAND huyện Lạc Sơn; 

- Chi cục THADS huyện Lạc Sơn; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

                          

         Hà Quang Dĩnh 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

TỈNH SƠN LA 

Bản án số: 51/2018/HS-ST 

Ngày 09 tháng 5 năm 2018 

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 HUYỆN MAI SƠN- TỈNH SƠN LA 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Nga

- Các hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Quốc Quân

    Ông Cầm Văn Tổ 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Huế–Thư ký Tòa án nhân

dân huyện Mai Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dânhuyện Mai Sơn tham gia phiên toà: Bà

Nguyễn Thị Lan Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lýsố: 

35/2018/HSST ngày 13 tháng 02 năm 2018theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 39/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Tòng Văn T. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 12 tháng 4 năm 1987 tại

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.Nơi đăng ký HKTT: Bản B, xã B1, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La.Chỗ ở hiện nay: Bản N, xã N1, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trình 

độ: 04/12. Nghề nghiệp: Trồng trọt. Quốc tích: Việt Nam. Tôn giáo: Không. 

Dân tộc: Thái.Chức vụ, đảng phái, đoàn thể: Không. Con ông Tòng Văn D và bà 

Lò Thị Z. Bị cáo có vợ là Tòng Thị P (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2008. 

Tiền án: không, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 20.10.2017. Có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Lành Văn D. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1988

tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Bản 

M, xã M1, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trình độ: 09/12. Nghề nghiệp: Trồng 

trọt. Quốc tích: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Dân tộc: Thái.Chức vụ, đảng phái, 

đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, hiện đang bị Uỷ ban kiểm tra 

Huyện uỷ Mương La đình chỉ sinh hoạt theo quyết định số 62a-QĐ/UBKTHU 

ngày 20.10.2017. Con ông Lành Văn H và bà Lèo Thị D1. Có vợ là Quàng Thị 

A, có 01 con sinh năm 2017. Tiền án: không, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ 

ngày 20.10.2017. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: 
Chị Lò Thị X. Sinh năm: 1981. Nơi ĐKNKTT: Tiểu khu X1, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tạm trú tại: Tiểu khu X2, xã Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
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 - Anh Lò Văn L, sinh năm: 1989. Trú tại: Bản M, xã Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn  La. Có mặt. 

 - Anh Lê Văn L1, sinh năm: 1980. Trú tại: Tiểu khu P, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ ngày 19.9.2017, Tòng Văn T, sinh năm 1987, trú tại bản 

B, xã B1, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; tạm trú tại bản M, xã Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La điều khiển xe máy nhãn hiệu SYM, (xe chưa đăng ký 

kiểm soát mượn của Lò Văn L, sinh năm 1989, trú cùng bản) đi từ bản M, xã 

Hát Lót, huyện Mai Sơn) vào bản Nong Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La để hỏi tìm việc làm thuê, đến nơi T gặp bạn là Lành Văn D, sinh 

năm 1988, trú tại bản M, xã M1, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, T dừng xe lại 

nói chuyện với D và rủ D đi trộm cắp tài sản, D đồng ý. T điều khiển xe máy 

chở D đi quanh khu vực bản Nong Chạy nhưng không trộm cắp được tài sản. 

Đến 19 giờ cùng ngày T chở D về nhà bố mẹ T tại bản B, xã B1, huyện 

Mai Sơn, lấy 01 đèn pin, 01 dao inox, 01 dao nhọn cán gỗ và 01 áo lót cũ màu 

trắng, 01 bao tải dứa cho vào túi dứa màu trắng mục đích để mang đi trộm cắp 

tài sản, T khoác túi dứa và điều khiển xe máy chở D đi tìm tài sản trộm cắp. Do 

biết Lò Thị X, sinh năm 1981 ở tiểu khu X1, xã Hát Lót nuôi nhiều gà và ngan, 

chồng đi tù, ở nhà một mình nên T đã rủ D vào để trộm cắp tài sản, D đồng ý. T 

điều khiển xe máy đi vào bản Bó Sói, xã Hát Lót, Mai Sơn, đến đầu bản T dựng 

xe máy ở lề đường nhựa, lấy con dao nhọn cán gỗ đưa cho D cầm, T lấy đèn pin 

cho vào túi quần đang mặc và cầm theo áo lót cũ, còn túi dứa đựng các vật còn 

lại T treo vào tay lái xe máy. T dẫn D đi bộ theo đường đi lên nương đến nhà X. 

Khi còn cách nhà X khoảng 50m T dừng lại nói với D “nhà nó ở bên này, nhà 

em nó ở bên kia” đồng thời T dùng tay chỉ cho D biết, T nói “khi vào nhà phải 

cẩn thận nếu vào nhà nó thấy con trai thì khống chế con trai, nếu gặp nó thì 

khống chế nó, có tài sản gì thì lấy” nói xong T lấy chiếc áo lót cũ căng ra, để D 

dùng dao cắt làm đôi, T sử dụng một mảnh quấn bịt mặt chỉ để hở mắt và cấu 2 

lá cỏ voi ở cạnh đường cài lên đầu, D dùng mảnh áo còn lại quấn vào trán, 

buông chùm xuống che mặt và lấy bùn đất ở đường bôi vào xung quanh hai mắt, 

sau đó T và D đi đến nhà X. 

Đến nhà X thấy cửa nhà đóng, điện tắt, T dùng tay gõ cửa và gọi “chị ơi”, 

thấy có tiếng gõ, gọi cửa, Lò Thị X hỏi “ai đấy, chúng mày đến trộm cắp chứ gì” 

T nói “em dậy mở cửa cho anh” X dậy bật điện, mở cửa ra thì Diện lao vào dùng 

tay trái túm tóc, tay phải cầm dao nhọn dí vào cổ X và nói “đừng có kêu” thấy X 

đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3, D giật lấy 

nhưng tuột tay điện thoại rơi xuống nền nhà, D nhặt điện thoại lên và cầm chiếc 

điện thoại, cùng lúc đó T lấy chiếc khăn tắm treo trên dây trước hiên cửa đi vào 

chùm khăn tắm lên đầu X, đồng thời T dùng tay trái túm tóc X (túm qua khăn 

tắm) và nói “đừng có kêu ca, mày có gì, tiền để ở đâu” X trả lời „„em không có 

tiền nong đâu em nghèo lắm”, D đưa cho T chiếc điện thoại Samsung J3, T cất 
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điện thoại vào trong túi quần đang mặc, sau đó T lôi X đi vào phòng ngủ và hỏi 

“ tiền để ở đâu” X trả lời “không có”, T hỏi “chìa khóa két để ở đâu” X trả lời 

“để ở xe máy”, D đi ra thấy có một chùm chìa khóa vẫn đang cắm ở ổ khóa điện 

xe máy, trong đó có chìa khóa két, D lấy chùm chìa khóa đưa cho X mở két, 

trong lúc X đang mở khóa két thì T và D nhìn thấy X có đeo đôi khuyên tai vàng 

tây, cổ đeo dây chuyền vàng tây và đeo vòng bạc ở tay trái, D tháo vòng bạc và 

khuyên tai bên trái X, T tháo khuyên tai bên phải và tháo giây chuyền vàng tây 

đeo cổ X, D cho khuyên tai, vòng đeo tay vào túi quần T đang mặc, sau đó D 

bảo X đọc mã khóa cho D mở két nhưng không mở được. T dùng chân đạp hai 

nhát vào lưng X yêu cầu X mở két thì X nói “đừng đạp em để em bình tĩnh em 

mở” sau khi X mở được cánh cửa két sắt, thấy trong ngăn trên có 1 hộp nhựa 

nhỏ màu hồng, T cầm lấy mở ra xem thấy trong hộp có 02 dây bạc, T cho hộp 

đựng dây bạc vào trong túi quần đang mặc và lấy tiếp chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Masstel đen trắng vỏ màu đỏ để ở ngăn trên của két sắt cho vào túi 

quần đang mặc, tiếp đó T mở khóa túi xách treo ở trên móc gần két sắt nhưng 

không có tài sản gì, thấy có chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel đen trắng 

vỏ màu xanh ở trên mặt két, T cầm chiếc điện thoại cho vào trong túi quần đang 

mặc, T lật đệm đầu giường ngủ của X thấy có con dao nhọn kiểu dao mèo cán 

gỗ liền cầm lấy, tay trái T túm tóc, tai phải T cầm dao nhọn dí vào cổ và lôi X ra 

khỏi nhà đi ra ngoài. Trên đường đi thì X có hỏi “ các anh đưa em đi đâu” T nói 

“đưa đi gặp ông chủ tao”, khi đi cách nhà X khoảng 73m thì T vứt chiếc khăn 

tắm vào trong bụi cỏ voi cạnh đường, T túm tóc X lôi đi tiếp khoảng 500m thì T 

nói với D “ thôi thả nó đi cho nó về”, đồng thời T bỏ tay túm tóc X ra, X bỏ 

chạy về nhà em gái tên là Lò Thị Ngắm, sinh năm 1984 thuộc Tiểu khu 10, xã 

Hát Lót, huyện Mai Sơn.  

T và D chạy đến vị trí dựng xe máy, cất dao nhọn cán gỗ và dao mèo vào 

trong túi dứa treo ở tay lái xe máy rồi T điều khiển xe chở D đến bản M, xã Hát 

Lót, huyện Mai sơn. Đến đầu bản T dừng xe lại lấy hộp nhựa màu hồng đựng 

dây bạc mở ra lấy hai dây bạc cất vào trong túi quần đang mặc, T ném chiếc hộp 

xuống suối gần đường, sau đó T và D cởi nút áo bịt mặt ném xuống suối. T điều 

khiển xe máy chở D đi đến nhà Lò Văn L trả xe máy và đi bộ sang nhà bạn gái 

của T là Lò Thị J, sinh năm 1987, trú tại bản M, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, T 

đưa cho Thiêm chiếc điện thoại di động Masstel, rồi đi bộ đến nhà Hà Văn 

Chương, sinh năm 1983 ở bản Nà Hường, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn để mua ma 

túy sử dụng, đến nơi thấy Lò Văn Long, sinh năm 1992, trú tại bản Nà Pát, xã 

Nà Bó, Mai Sơn cũng đang có mặt tại đó, T lấy 01 dây bạc đặt vấn đề với 

Chương cầm cố lấy 01 gói hêrôin trị giá 100.000 VNĐ, Chương nhận dây bạc và 

đưa cho T một gói hêrôin, T và D đã sử dụng hết tại nhà Chương. Sau khi sử 

dụng ma tuý xong, T đưa 01 dây chuyền vàng tây, 01 đôi khuyên tai vàng tây, 

01 dây bạc, vòng bạc đeo tay và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 

cho D và bảo D nhờ Long cùng mang đi bán, D nói với Long những tài sản đó 

do D lấy của vợ D nhờ Long cùng đi bán, nếu bán được sẽ trả tiền xăng cho 

Long và mua một gói ma túy cho Long sử dụng, Long đồng ý và điều khiển xe 

máy nhãn hiệu Honda, BKS 26K1-123.71 của Long chở D đến cửa hiệu vàng 

bạc Tiệp Dung của gia đình Nguyễn Bá Tiệp thuộc tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn bán 01 dây chuyền vàng tây, 01 đôi khuyên tai vàng tây 01 dây 
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bạc, 01 vòng bạc đeo tay được tổng số tiền là 1.550.000 VNĐ. Sau đó D và 

Long đi sang cửa hiệu điện thoại di động của Lê Văn L1, sinh năm 1980, thuộc 

tiểu khu 4, thị trấn hát Lót, huyện Mai Sơn, sửa chữa thay màn hình chiếc điện 

thoại nhãn hiệu Samsung J3 hết 600.000VNĐ (điện thoại bị nứt vỡ màn hình là 

do khi D giật điện thoại của X, điện thoại rơi xuống nền nhà), mua 01 ốp điện 

thoại iphone với giá 30.000VNĐ, đưa Long 100.000VNĐ rồi quay về nhà 

Chương, D và T mua của Chương 01 gói heroin với số tiền là 100.000VNĐ và 

cùng Long sử dụng hết. 

 Đến ngày 21 tháng 9 năm 2017, T và D mang chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung J3 đến bán cho Lê Văn L1 lấy 600.000VNĐ, T và D đến 

nhà Hà văn Chương chuộc lại chiếc dây bạc đã cầm cố trước đó và đến nhà Cứ 

A Dơ, sinh năm 1979, trú tại bản Nong Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường 

La cầm cố lấy 70.000VNĐ (Bảy mươi nghìn đồng), T và D đã sử dụng chung 

hết số tiền trên. 

Sau khi bị các đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản Lò Thị X đã 

trình báo với cơ quan điều tra. Qua xác minh điều tra ngày 19.10.2017 Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Mai Sơn triệu tập Tòng Văn T, Lành Văn D đến làm việc, 

các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.  

Ngày 04.12.2017 hội đồng định giá UBND huyện Mai Sơn, ra bản kết 

luận định giá tài sản số 1468/KL-HD, kết luận: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Sam sung J3; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel; 01 dây chuyển vàng tây (01 

chỉ); khuyên tai vàng tây (01 chỉ); 02 dây bạc; 01 vòng đeo tay bằng bạc; 01 con dao 

nhọn tổng còn giá trị là 7.060.000VNĐ. 

 Ngày 19.9.2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành 

kiểm tra thương tích đối với Lò Thị X: 01 vết xước dài khoảng 01cm ở mặt 

trong khửu tay phải; 01 vết xước dài 09cm, 01 vết xước dài 02 cm tại phần bắp 

đùi tron bên chân trái.  

Tại phiên toà các bị cáo Tòng Văn T, Lành Văn D đã thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

mức hình phạt cho bị cáo. 

Người bị hại Lò Thị X có đơn đề nghị xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa với 

nội dung: đã nhận được 4.000.000đ số tiền đền bù về tài sản do gia đình bị cáo 

bồi thường cho các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt nghiêm minh đối với 

bị cáo, buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại còn lại về tài sản số tiền là 

2.720.000đ và bồi thường thiệt hại về tinh thần là 5.000.000đ. Đồng thời mong 

muốn được nhận lại những tài sản đã bị các bị cáo cướp mà cơ quan điều tra đã 

thu hồi được. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lò Văn Ltrình bày: Chiếc xe bị 

cáo T sử dụng làm phương tiện đi cướp tài sản của chị X là của anh. Anh không 

biết bị cáo T mượn xe để thực hiện hành vi phạm tội. Anh đề nghị HĐXX xem 

xét trả lại cho anh chiếc xe mô tô trên. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lê Văn L1 có đơn đề nghị tòa án 

xét xử vắng mặt với nội dung: Chiếc điện thoại các bị cáo đến quán để sửa sau đó 
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bán lại cho quán anh không biết đó là tài sản các bị cáo cướp được của chị X. 

Chiếc điện thoại trên hiện đã được tháo các linh kiện lắp vào các máy khác nhau 

sửa chữa và bán cho khách hàng, không còn nữa. Số tiền 600.000đ và 01 màn 

hình điện thoại Samsung J3 đã nộp cho cơ quan điều tra đề nghị giải quyết theo 

quy định của pháp luật.  

Bản cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 12/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mai Sơn đã truy tố các bị cáo Tòng Văn T và Lành Văn D về tội Cướp tài 

sản theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận 

tội đối với bị cáo và đã giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo cáo trạng và 

đề nghị hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố các bị cáo Tòng Văn T và Lành Văn D phạm tội Cướp tài sản. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sựnăm 2015: 

Xử phạt bị cáo Tòng Văn T từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù giam 

xử phạt bị cáo Lành Văn D từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù giam. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Về vật chứng: áp dụng khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015:  

Trả lại cho người bị hại Lò Thị X 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel 

đen – trắng vỏ màu xanh; 01 dao nhọn loại dao cán gỗ dài 13cm; 01 dây bạc. 

Tịch thu tiêu hủy 01 dao nhọn inox; 01 đèn pin màu dằn di; 01 bao tải dứa; 

01 áo bảo hộ lao động; 01 quần bảo hộ lao động màu xanh dương; 01 túi tự chế từ 

vỏ bao tải dứa màu trắng có quai đeo và dây thừng buộc đệm quai đeo; 01 đôi 

giày vải cũ màu xanh cỏ úa đế cao su; 01 màn hình điện thoại di động sam sung 

j3, bị nứt vỡ màn hình trong; 01 áo phông trắng, cổ tròn, cộc tay; 01 khăn tắm 

màu vàng nhạt. Tất cả đều đã qua sử dụng cũ. 

Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lò Văn L 01 xe máy 

nhãn hiệu SYM (màu sơn đỏ đen) không biển kiểm soát, số khung 

RLGSC10MAC 014944, số máy VMSACE-H014944, xe không còn vỏ yếm, 

không có đèn, vỡ tuốc đầu xe, yên xe cũ nát, hư hỏng nát nhiều chỗ, đã qua sử 

dụng cũ. 

Trả lại cho Lê Văn L1 số tiền 600.000đ. 

Về bồi thường dân sự: Chấp nhận việc gia đình các bị cáo đã bồi thường 

được một phần thiệt hại cho người bị hại số tiền 4.000.000đ (mỗi gia đình bị cáo 

là 2.000.000đ). Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của người bị hại yêu 

cầu các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ phần thiệt hại về tài sản, sức khỏe 

bị xâm hại số tiền còn lại là 7.720.000đ. 

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 21, 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc bị cáo phải chịu án phí 
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hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo là 200.000VNĐ, án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Bị cáo T, D tự bào chữa: Đều nhất trí với nội dung luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Mai 

Sơn, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

trong quá trình điều tra, truy tố, và tại phiên tòa hôm nay không có người nào có 

ý kiến hoặc khiến nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Xét hành vi của các bị cáo thì thấy rằng: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo 

đã khai nhận: Để có tiền chi tiêu cá nhân, ngày 19.9.2017, tại gia đình Lò Thị X 

ở tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Tòng Văn T và Lành 

Văn D đã dùng dao là phương tiện nguy hiểm khống chế, ép Lò Thị X mở két 

sắt, chiếm đoạt tài sản gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3, màu 

vàng; 01 dây chuyền vàng tây (trọng lượng 01 chỉ); 01 đôi khuyên tai vàng tây 

(trọng lượng 01 chỉ); 02 dây bạc; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel; 01 

vòng đeo tay bằng bạc; 01 con dao nhọn kiểu dao mèo dài 25cm, chuôi bằng gỗ 

với tổng trị giá 7.060.000 VNĐ. 

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản biên 

bản khám nghiện hiện trường, kết luận định giá tài sản,phù hợp với biên bản lấy 

lời khai, biên bản hỏi cung đối với bị cáo, người bị hại, người liên quan... và phù 

hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua tranh luận tại phiên tòa 

không có gì mâu thuẫn. 

 Như vậy đã có đầy đủ cơ sở kết luận các bị cáo Tòng Văn T, Lành Văn 

D đã phạm vào tộiCướp tài sản theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự năm 

1999. Việc các bị cáo sử dụng dao nhọn là phương tiện nguy hiển để khống chế, 

ép người bị hại, làm cho người bị hại rơi vào tình trạng không chống cự được để 

chiếm đoạt tài sản đã phạm vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật 

hình sự năm 1999. Điều luật quy định: 

Điều 133 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: Tội 

cướp tài sản 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có 

hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự 

được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;” 

Xét thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, hành vi của 

bị cáo đã trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm sức khỏe, tính mạng, đến tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ. Gây hoang mang, lo lắng bất bình trong 

nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy rằng: Đây là vụ án có đồng 

phạm ở thể giản đơn. Trong đó: Tòng Văn T là người khởi xướng, chuẩn bị công 

cụ phạm tội, là người thực hành tích cực trong vụ án.Lành Văn D sau khi được 

T rủ đã đồng tình ngay, là người thực hành tích cực trong vụ án và mang tài sản 

đi tiêu thụ. 

Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị 

cáo: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nhưng các bị cáo phạm tội thuộc 

trường hợp rấtnghiêm trọng. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự, dân sự. Biết rõ hành vi cướp tài sản là rất nguy hiểm, vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Do đó xét thấy cần thiết 

cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định tương mới có 

tác dụng cải tạo giáo dục đối với bị cáo, đồng thời mới có tác dụng răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét các tình tiết: Quá trình điều 

tra và tại phiên toà ngày hôm nay các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường được một phần thiệt 

hại cho người bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 

1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 để xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho các bị cáo phần nào. 

Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên 

toà thấy rằng, gia đình các bị cáo không có tài sản gì có giá trị, bản thân các bị 

cáo là người nghiện ma túy. Thu nhập chỉ đủ cho sinh hoạt tôi thiểu của bản thân 

các bị cáo. Do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp vì 

nếu có áp dụng thì bị cáo cũng không có khả năng để thi hành. 

Do hành vi phạm tội của các bị cáo sảy ra ngày 19.9.2017, thời điểm 

trước khi bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực thi 

hành. Quy định về tội cướp tài sản trong bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) giữ nguyên nội dung như quy định trong bộ luật hình sự năm 

1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Do vậy, HĐXX vẫn áp dụng các quy định 

trong bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để xét xử, quyết 

định hình phạt đối với các bị cáo. 

Về vật chứng của vụ án: 

Một số tài sản do các bị cáo cướp được của người bị hại đã được cơ quan 

điều tra thu hồi sẽ được trao trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật 

gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel đen – trắng vỏ màu xanh, đã qua sử 
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dụng cũ; 01 dao nhọn loại dao mèo cán gỗ dài 13cam, đường kính 2cm, lưỡi dao 

bằng sắt đã han dỉ dài 24cm, bản dao rộng nhất 2,5cm (kèm 01 bao dao bằng gỗ 

dài 27cm, rộng 4cm); 01 dây bạc. 

Các tài sản do các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có được đã cầm cố và 

bán cho các cửa hàng sửa chữa điện thoại di động và cửa hàng vàng bạc. Cơ quan 

điều tra đã tiến hành xác minh để thu hồi nhưng không thu hồi được do tài sản đó 

đã được tái chế lại và bán cho những người khác. Cần chấp nhận. 

Các vật chứng được các bị cáo sử dụng làm phương tiện, công cụ phạm tội 

và không có giá trị sử dụng sẽ được tịch thu tiêu hủy theo quy định của pháp luật 

gồm: 01 dao nhọn inox; 01 đèn pin màu dằn di; 01 bao tải dứa; 01 áo bảo hộ lao 

động; 01 quần bảo hộ lao động màu xanh dương; 01 túi tự chế từ vỏ bao tải dứa 

màu trắng có quai đeo và dây thừng buộc đệm quai đeo; 01 đôi giày vải cũ màu 

xanh cỏ úa đế cao su; 01 màn hình điện thoại di động sam sung j3, bị nứt vỡ màn 

hình trong; 01 áo phông trắng, cổ tròn, cộc tay; 01 khăn tắm màu vàng nhạt. Tất 

cả đều đã qua sử dụng cũ. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu SYM (màu sơn đỏ đen) không biển kiểm 

soát, thu giữ của bị cáo T: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã xác định 

được đây là xe của Lò Văn L, việc bị cáo T mượn xe của L để làm phương tiện đi 

lại trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội L không biết. Do vậy cần trả lại cho 

Lò Văn L. 

Đối với số tiền 600.000đ thu giữ của Lê Văn L1. Số tiền này là tiền các bị 

cáo đến cửa hàng của L1 để sửa điện thoại sau đó bán lại điện thoại cho Lê Văn 

L1. L1 không biết tài sản đó là do các bị cáo phạm tội mà có nên xác định giao 

dịch giữa L1 và T, D là giao dịch dân sự; L1 là người thứ ba ngay tình. Nên cần 

trả lại cho Lê Văn L1 số tiền 600.000đ trên. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 

toàn bộ thiệt hại về tài sản do các bị cáo đã chiếm đoạt sau khi trừ đi các tài sản đã 

được nhận về với tổng số tiền là 6.720.000đ và tiền tổn thất về sức khỏe, tinh thần 

bị xâm hại là 5.000.000đ. Tổng là 11.720.000đ. Do gia đình các bị cáo đã bồi 

thường cho các bị cáo số tiền 4.000.000đ nên người bị hại các bị cáo còn phải bồi 

thường tiếp với tổng số tiền là 7.720.000đ. Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý 

kiến gì, nhất trí bồi thường cho người bị hại. Xét yêu cầu của người bị hại là phù 

hợp với quy định tại điều 589, 590 Bộ luật dân sự năm 2015. Cần chấp nhận. 

Buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại số tiền 

là 7.720.000đ. Cụ thể, mỗi bị cáo phải bồi thường số tiền là 3.860.000đ. 

Đối với việc Tòng Văn T và Lành Văn D khai mua ma tuý của Hà Văn 

Chương, quá trình điều tra Chương không thừa nhận việc bán ma tuý cho T và D, số 

ma tuý T và D đã sử dụng hết, việc mua bán không có ai biết chứng kiến, do đó cơ 

quan điều tra không có cơ sở để xử lý đối với Chương, T, D về hành vi mua bán, 

tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. 

 Đối với Lò Văn L, quá trình điều tra xác định khi D nhờ L đi bán tài sản thì L 

không biết số tài sản đó là do D và T phạm tội mà có. Do vậy Cơ quan điều tra không 

đặt vấn đề xử lý đối với Lò Văn L. Về việc T và D khai có cho Lò Văn L cùng sử 
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dụng ma tuý. Quá trình điều tra L không thừa nhận sự việc trên, việc sử dụng ma tuý 

không ai biết, chứng kiến, do đó cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý đối với L. 

Đối với Lò Thị T quá trình điều tra T không thừa nhận đã nhận chiếc điện thoại 

di động nhãn hiệu Masstel do Tòng Văn T đưa. Do vậy Cơ quan điều tra Công an 

huyện Mai Sơn không có căn cứ để thu hồi vật chứng và xử lý đối với Lò Thị T. 

Đối với Lò Văn L đã cho Tòng Văn T mượn chiếc xe máy hiệu nhãn hiệu 

SYW, (chưa đăng ký kiểm soát) Liên không biết T đã sử dụng chiếc xe máy trên 

làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy Cơ quan điều tra không dặt 

vấn đề xử lý đối với Lò Văn L. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố các bị cáo Tòng Văn T và Lành Văn D phạm tội: "Cướp tài 

sản". 

1. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 133, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

Xử phạt bị cáo Tòng Văn T 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù giam. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giam (ngày 20/10/2017). 

Xử phạt bị cáo Lành Văn D 07 (bảy) năm tù giam. Thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giam (ngày 20/10/2017). 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

2. Về vật chứng của vụ án: Áp dụngkhoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015: 

Trả lại cho người bị hại Lò Thị X 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel 

đen – trắng vỏ màu xanh; 01 dao nhọn loại dao cán gỗ dài 13cm; 01 dây bạc. 

Tịch thu tiêu hủy 01 dao nhọn inox, cán gỗ dài 12cm, lỡi dao dài 17cm, bản 

dao rộng nhất 5cm; 01 đèn pin màu dằn di; 01 bao tải dứa màu vàng xanh kích 

thước 80cm x 48cm nhãn hiệu Cà Mau; 01 áo bảo hộ lao động dài tay, màu danh 

dương, nhãn hiệu tổng cục hậu cần Công ty CP26; 01 quần bảo hộ lao động màu 

xanh dương; 01 túi tự chế từ vỏ bao tải dứa màu trắng có quai đeo và dây thừng 

buộc đệm quai đeo nhãn hiệu Nông gia kích thước 37cm x 40cm; 01 đôi giày vải 

cũ màu xanh cỏ úa đế cao su; 01 màn hình điện thoại di động sam sung j3, bị nứt 

vỡ màn hình trong tạm giữ của Lê Văn L1; 01 áo phông trắng, cổ tròn, cộc tay, áo 

dài 10cm, rộng 35cm, trên ngực áo có 01 bức tranh hình tròn đường kính 22cm, 

toàn bộ mặt trước vạt áo có dính nhiều bùn đất màu vàng, tại ½ vạt áo phía sau có 

dính nhiều bùn đất; 01 khăn tắm màu vàng nhạt có kích thước 1,35cm x 70cm 

trên khăn có dính bùn đất và hoa cỏ. Tất cả đều đã qua sử dụng cũ. 

Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lò Văn L 01 xe máy 

nhãn hiệu SYM (màu sơn đỏ đen) không biển kiểm soát, số khung 

RLGSC10MAC 014944, số máy VMSACE-H014944, xe không còn vỏ yếm, 
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không có đèn, vỡ tuốc đầu xe, yên xe cũ nát, hư hỏng nát nhiều chỗ, đã qua sử 

dụng cũ. 

Trả lại cho Lê Văn L1 số tiền 600.000đ. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 589, 590 Bộ luật dân sự năm 

2015: Chấp nhận yêu cầu của người bị hại, buộc các bị cáo có trách nhiệm liên 

đới bồi thường số tiền 7.720.000đ. Cụ thể: Bị cáo Tòng Văn T bồi thườn số tiền 

3.860.000đ, bị cáo Lành Văn D bồi thường 3.860.000đ. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 

21, Điều 23, Điều 24, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩmmỗi bị cáo là 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng chẵn). Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 386.000đ; trong đó: bị cáo 

Tòng Văn T chịu án phí dân sự sơ thẩm là 193.000đ, bị cáo Lành Văn D chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 193.000đ. 

Báo cho các bị cáo biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Sơn La; 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- VKSND huyện Mai Sơn; 

- Công an huyện Mai Sơn; 

- Thi hành án dân sự Mai Sơn; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Nga 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

Bản án số: 08/2018/KDTM -ST 

Ngày: 13/11/2018 
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

và hợp đồng thế chấp 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 PHÚ YÊN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Quang. 

Các Hội thẩm nhân dân:Bà Nguyễn Thị Xuân Thương và ông Nguyễn Hữu On. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Tiên, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú

Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tỉnh tham gia phiên toà: Bà

Trần Thị Thu Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày13 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 49/2017/TLST-DS ngày 05 tháng 7 năm 2017 về “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số18/2018/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 10 

năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần N Việt Nam; địa chỉ: 198 T,

quận H, thành phố Hà Nội. 

Do ông Đàm Duy T, sinh năm 1980 – Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng 

Ngân hàng V theo Giấy ủy quyền số 822/UQ-NHNT.CN ngày 16/01/2017. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Việt C – sinh năm 1976, bà Hồ Thị Thanh M - sinh

năm 1977; địa chỉ: 62 L, phường n, thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ủy ban nhân dân thành phố T; Vắng mặt.

2. Văn phòng Công chứng Phú Yên; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Bà Trần Thị T, sinh năm 1927; địa chỉ: 62 L, phường n, thành phố T, tỉnh
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Phú Yên. 

Người giám hộ đương nhiên: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1955; địa chỉ: Khu 

phố P, huyện T, tỉnh Phú Yên. Theo Quyết định tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự số 01/2018/QĐ-VDS ngày 05/02/2018. 

Bà N ủy quyền cho ông Ngô Minh T, Luật sư VP Luật sư số m thuộc Đoàn 

Luật sư tỉnh Phú Yên. Theo Giấy ủy quyền lập ngày 26/4/2018. Có mặt. 

4. Bà Nguyễn Thị Thu L, sinh năm 1947; địa chỉ: 62 L, phường n, thành phố T, 

tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

5. Ông Nguyễn Anh D, sinh năm 1979; địa chỉ: 50 L, phường n, thành phố T, 

tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh N, sinh năm 1981; địa chỉ: Khu phố i, phường P, 

thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

7. Vợ chồng ông Phan Đắc T – sinh năm 1934, bà Hoàng Thị V – sinh năm 

1942; địa chỉ: 64 L, phường n, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện đề ngày 07/12/2016, quá trình tố tụng tại Tòa án và tại phiên 

tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đàm Duy T trình bày: 

Ngân hàng TMCP N Việt Nam (Ngân hàng V) cho vợ chồng anh Nguyễn Việt C, 

chị Hồ Thị Thanh M (anh C, chị M) vay tiền theo các hợp đồng tín dụng sau:  

Hợp đồng tín dụng số 2016/HM500TR-HTTM được ký kết ngày 04/03/2016, số 

tiền vay 500.000.000 đồng, thời hạn vay 06 tháng kể từ ngày nhận nợ. Tính đến ngày 

07/12/2016, dư nợ gốc: 500.000.000 đồng, lãi trong hạn: 63.597.222 đồng, lãi quá 

hạn: 27.272.917đồng. 

Hợp đồng tín dụng số 0814/TL750TR-MY được ký kết ngày 25/08/2014, số tiền 

vay: 750.000.000 đồng, thời hạn vay: 120 tháng (trả gốc, lãi hàng tháng). Tính đến 

ngày 07/12/2016, dư nợ gốc: 646.500.000 đồng, lãi trong hạn: 90.888.437 đồng, lãi 

quá hạn 1.700.709 đồng. 

Tài sản bảo đảm cho hai Hợp đồng tín dụng trên là nhà gắn liền đất ở tại 62 L, 

Phường n, TP T, tỉnh Phú Yên theo Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY ngày 

11/04/2012 và Phụ lục HĐ thế chấp số PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012. 

Các khoản nợ đến nay đã quá thời hạn trả nợ, do đó chúng tôi yêu cầu Tòa tuyên 

buộc anh C, chị M thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP N Việt Nam tổng 

số tiền tính đến ngày 13/11/2018 là: 1.473.597.556đồng. Trong đó, dư nợ gốc: 

1.146.500.000 đồng, nợ lãi trong hạn: 269.227.146đồng, nợ lãi quá hạn: 
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57.780.410đồng và toàn bộ các khoản lãi, lãi quá hạn, phí phát sinh cho đến khi anh 

C, chị M thanh toán xong toàn bộ nghĩa vụ theo các hợp đồng tín dụng đã ký. 

Trường hợp anh C, chị M không thanh toán khoản nợ nói trên thì phía Ngân 

hàng được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm là nhà gắn 

liền đất ở tại 62 L, Phường n, TP T, tỉnh Phú Yên để thu hồi nợ. 

Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY ngày 11/04/2012 và Phụ lục HĐ 

thế chấp số PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012 được Ngân hàng và vợ chồng 

anh C, chị M giao kết theo đúng trình tự pháp luật quy định. Do đó, Ngân hàng không 

chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Trần Thị T, Bà Nguyễn Thị Thu L, anh Nguyễn 

Anh D, chị Nguyễn Thị Thanh N. Yêu cầu Tòa công nhận hợp đồng thế chấp và phụ 

lục hợp đồng thế chấp nêu trên. 

Về vấn đề nhà ở tại 62 L, Phường n, TP T, tỉnh Phú Yên có tường chung, trụ 

chung với nhà số 64 L, Phường n, TP T, tỉnh Phú Yên của ông Phan Đắc T, Ngân 

hàng yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn trình bày: 

Anh Nguyễn Việt C trình bày: Anh C, chị M còn nợ Ngân hàng V nợ gốc và nợ 

lãi như ngân hàng trình bày. Theo hợp đồng tín dụng số 2016/HM500TR-HTTM ngày 

04/3/2016 anh C, chị M còn nợ gốc số tiền 500.000.000đ và 750.000.000đ theo hợp 

đồng tín dụng 0814/TL750TR-MY ngày 25/08/2014. 

Về nghĩa vụ trả nợ: Anh C, chị M đã ly hôn nên yêu cầu nghĩa vụ trả nợ chia hai, 

mỗi bên có trách nhiệm trả ½ số nợ gốc và nợ lãi cho ngân hàng. Việc Ngân hàng yêu 

cầu phát mãi tài sản thế chấp, anh C yêu cầu Tòa giải quyết theo quy định pháp luật.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của anh D, chị N, bà T: Anh C không có ý kiến, yêu 

cầu Tòa giải quyết theo quy định pháp luật. 

Chị Hồ Thị Thanh M trình bày:Chị M, anh C còn nợ Ngân hàng V nợ gốc và nợ 

lãi như đại diện Ngân hàng trình bày. Theo hợp đồng tín dụng số 2016/HM500TR-

HTTM ngày 04/3/2016 chị M, anh C còn nợ gốc số tiền 500.000.000đ và 

750.000.000đ theo hợp đồng tín dụng 0814/TL750TR-MY ngày 25/08/2014. 

Chị M, anh C sẽ cùng trả nợ gốc và nợ lãi cho Ngân hàng. Trường hợp chị M, 

anh C trả không được thì Ngân hàng được quyền phát mãi tài sản thế chấp nhà đất 62 

L, phường n, thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của anh D, chị N và bà T yêu cầu hủy hợp đồng thế 

chấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chị M, anh C. Chị M không 

đồng ý vì hợp đồng thế chấp chị M, anh C và Ngân hàng ký kết đúng quy định pháp 

luật, còn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trên cơ sở hợp đồng tặng cho 

nhà đất mà bà L đã tặng cho chị M, anh C.  
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Tại đơn khởi kiện đề ngày 09/3/2017 và quá trình tố tụng tại tòa, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập bà Trần Thị T, anh Nguyễn Anh D và chị 

Nguyễn Thị Thanh N thống nhất trình bày: Nguồn gốc nhà đất 62 L, phường n, thành 

phố T do vợ chồng ông Nguyễn Văn P, Bà Nguyễn Thị Thu L (ông P, bà L) tạo lập. 

Ông P, bà L có 03 người con gồm: anh Nguyễn Việt C (anh C), anh Nguyễn Văn 

Dũng (anh D) và chị Nguyễn Thị Thanh N (chị N). Năm 2001, ông P chết không để 

lại di chúc. Những người thừa kế di sản của ông P gồm bà Trần Thị T (bà T), anh C, 

anh D và chị N. Thế nhưng, chúng tôi không biết lý do nào mà anh C, chị M được 

quyền sở nhà đất nêu trên và thế chấp cho Ngân hàng V trong khi chưa tiến hành các 

thủ tục phân chia tài sản theo quy định pháp luật. Chúng tôi không đồng ý yêu cầu 

khởi kiện của Ngân hàng V yêu cầu phát mãi nhà đất 62 L để thu hồi nợ vì thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất 62 L không đúng quy định pháp luật, không 

có sự đồng ý của chúng tôi trong khi chúng tôi thuộc diện thừa kế thứ nhất của ông P, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nay chúng tôi yêu cầu Tòa 

giải quyết xác định nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng V là vợ chồng anh C chị M, 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho vợ chồng anh C chị M, hủy các 

hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng V với vợ chồng anh C chị M, hủy hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất đã lập giữa bà L và vợ chồng anh C chị M. Riêng người 

đại diện của bà T yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP T đã 

cấp cho bà L, còn anh D và chị N không có yêu cầu và thống nhất việc UBND TP. T 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà đất 62 L cho bà L. 

Về Biên bản thỏa thuận lập ngày 25/8/2007 và Biên bản họp gia đình ngày 

18/11/2010 anh D và chị N đều thống nhất trình bày: Biên bản họp gia đình ngày 

18/11/2010 do mọi người có mặt cùng ký tên, bà T có tham gia nhưng vì bị lẫn nên 

không ký tên. Riêng biên bản thỏa thuận lập ngày 25/8/2007 do chính anh D soạn 

thảo, mọi người đồng ý ký tên. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Nguyễn Thị Thu L trình bày:Về 

nguồn gốc nhà đất 62 L, thống nhất lời trình bày của anh D, chị N và bà T, nhà đất 

này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng tôi. Sau khi chồng 

tôi mất, năm 2007, tôi đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng tôi 

cho vợ chồng C M làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới do mình 

tôi đứng tên, việc này bà T, D, N không biết. Ngày 18/11/2010, gia đình tôi gồm bà T, 

vợ chồng C M, vợ chồng D và vợ chồng N họp mặt gia đình, có lập biên bản nội dung 

ghi nhận sau khi tôi mất nhà đất 62 L sẽ để lại cho vợ chồng C M sử dụng, không 

được sở hữu. Mọi người đều đồng ý ký tên. Biên bản này lập thành một bản do tôi 

giữ. Năm 2012, do vợ chồng C M gặp khó khăn trong kinh doanh nên tôi làm hợp 

đồng tặng cho nhà đất 62 L cho vợ chồng C M làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thế chấp vay tiền ngân hàng, việc làm hợp đồng tặng cho này bà T, D, N không 
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biết. Đối với tranh chấp giữa các bên, tôi yêu cầu Tòa chấp nhận yêu cầu độc lập của 

D, N và bà T. 

Về Biên bản thỏa thuận lập ngày 25/8/2007, tôi thừa nhận biên bản này do gia 

đình tôi lập để tôi được làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi chồng tôi 

mất, chữ ký trong Biên bản do mọi người có mặt cùng ký tên. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Đắc T, bà Hoàng Thị V trình 

bày: Việc vợ chồng C M thế chấp nhà 62 L cho Ngân hàng, trong đó có cả tường 

chung nêu trên tôi không biết. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ chồng tôi. 

Thời điểm nhà tôi và nhà C xây dựng, hai bên gia đình có thỏa thuận nếu gia đình nào 

bán nhà hay có xây dựng nhà trước, làm ảnh hưởng đến bức tường chung thì phía gia 

đình đó phải chịu thiệt, từ bỏ quyền sở hữu đối với bức tường chung. Nay tôi yêu cầu 

Tòa giải quyết theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của vợ chồng tôi đối với bức 

tường chung nêu trên. 

Tại công văn số 4938/UBND ngày 31/10/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan UBND thành phố T trình bày: Nguồn gốc nhà đất 62 L của ông C, bà M là do 

nhận tặng cho từ bà L theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất được Văn phòng công chứng Phú Yên chứng thực vào ngày 29/3/2012. Trước 

đó, ngày 31/8/2007, bà L được UBND thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 545552203600382 tại phường n, thành phố T 

thuộc thửa đất số 205, tờ bản đồ số 20, diện tích 134,4m2, loại đất ở tại đô thị. Trên cơ 

sở Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, sau khi ông C và 

bà M kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, ngày 06/4/2012, UBND 

thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất số BĐ 798791 cho ông C, bà M tại thửa đất số 205, tờ bản đồ số 20, 

diện tích 134,4m2 tọa lạc tại 62 L, phường n, thành phố T, tỉnh Phú Yên là đúng quy 

định pháp luật. Do đó, UBND thành phố T không chấp nhận yêu cầu độc lập của bà 

T, ông D và bà N. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Phú Yên trình 

bày: Văn phòng có công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất giữa bà L và ông C, bà M. Quá trình công chứng hợp đồng, Văn phòng 

thực hiện đầy đủ và đúng thủ tục công chứng theo quy định pháp luật. Do đó, không 

chấp nhận yêu cầu độc lập của bà T, anh D và chị N yêu cầu hủy Hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên ý kiến đã trình 

bày, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập giữ nguyên yêu cầu độc 
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lập. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến: Trong quá 

trình thụ lý, giải quyết vụ án, Thẩm phán, thư ký và Hội đồng xét xử tuân theo đúng 

trình tự thủ tục pháp luật quy định. Các đương sự thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ 

của người tham gia tố tụng.Về nội dung: Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLDS 

năm 2005 và khoản 2, 3 Điều 133 BLDS năm 2015 thì Hợp đồng tín dụng và hợp đồng 

thế chấp giữa Ngân hàng thương mại cổ phần N Việt Nam chi nhánh Phú Yên không bị 

vô hiệu. Những người thuộc diện hưởng thừa kế của ông Nguyễn Văn P, gồm bà Trần 

Thị T, anh Nguyễn Anh D, chị Nguyễn Thị Thanh N không được quyền đòi lại tài sản 

đã thế chấp cho Ngân hàng, nhưng có quyền yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao 

dịch được xác lập với Ngân hàng hoàn trả chi phí hợp lí và bồi thường thiệt hại. Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và bác yêu cầu độc 

lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị T, anh Nguyễn Anh D, chị 

Nguyễn Thị Thanh N có yêu cầu độc lập – Hủy hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế 

chấp tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần N Việt Nam chi nhánh Phú Yên với 

anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân 

thành phố T đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ 

khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị 

T, anh Nguyễn Anh D và chị Nguyễn Thị Thanh N - hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho vợ chồng anh C chị M, hủy các hợp đồng thế chấp đã ký giữa 

Ngân hàng V với vợ chồng anh C chị M, hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã 

lập giữa bà L và vợ chồng anh C chị M; và yêu cầu người đại diện của bà T yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP T đã cấp cho bà L:  

[2.1] Nguồn gốc nhà đất 62 L do vợ chồng ông Nguyễn Văn P, Bà Nguyễn Thị 

Thu L tạo lập, được Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà số 13, quyển I CNSH (BL 80).  

[2.2] Năm 2001, ông P chết không để lại di chúc. Ngày 25/8/2007, diện hưởng 

thừa kế của ông P, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu L, anh Nguyễn Việt C, anh Nguyễn Anh 

D, chị Nguyễn Thị Thanh N lập biên bản thỏa thuận “ thống nhất để Bà Nguyễn Thị 

Thu L là người đứng chủ sở hữu ngôi nhà 62 L, phường n, Tp T”. Ngày 20/7/2007, 

Bà Nguyễn Thị Thu L có đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở. Sau khi kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 
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nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Bà Nguyễn Thị Thu L, ngày 27/8/2007 phòng quản 

lý đô thị thành phố T có tờ trình số 282/TTr.SHN&ĐƠ-QLĐT đề nghị UBND thành 

phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà L (bút 

lục số 87). Ngày 31/8/2007, UBND thành phố T ban hành Quyết định số 2557/QĐ-

UBND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 62 L, 

phường n, Tp T cho Bà Nguyễn Thị Thu L kèm theo Giấy chứng nhận số 

545552203600382 (bút lục số  79, 86, 88). Biên bản thỏa thuận của diện hưởng thừa 

kế của ông P để Bà Nguyễn Thị Thu L đứng tên chủ sở hữu ngôi nhà 62 L, phường n, 

Tp T, không thể hiện ý chí của bà Trần Thị T (mẹ ông P). Trong quyết định số 

2557/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND thành phố T cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 62 L, phường n, Tp T cho Bà Nguyễn Thị 

Thu L kèm theo Giấy chứng nhận số 545552203600382 không ghi rõ tài sản của ai, 

bà L là người đại diện đứng tên mà ghi “Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất Bà Nguyễn 

Thị Thu L” là có thiếu sót, đã tước mất quyền đồng sở hữu của diện hưởng thừa kế 

ông Nguyễn Văn P. Cũng chính từ việc thiếu sót này, khi bà L lập hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 29/3/2012 cho vợ chồng anh 

Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M nhà đất tại 62 L, phường n, Tp T, UBND thành 

phố T tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất tại nhà 62 L, phường n, Tp T cho vợ chồng anh Nguyễn Việt C, 

chị Hồ Thị Thanh M số 798791 ngày 06/4/2012 là không đúng pháp luật. 

[2.3] Tuy việc UBND thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở tại 62 L, phường n, thành phố T cho Bà Nguyễn Thị Thu L và vợ 

chồng anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M không đúng pháp luật, nhưng theo 

quy định tại khoản 2 Điều 138 BLDS năm 2005 “2. Trường hợp người thứ ba ngay 

tình nhận được tài sản thông qua giao dịch với người mà theo … quyết định của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản thì không vô hiệu” và khoản 2, 3 

Điều 133 BLDS năm 2015 quy định “2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng 

tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển 

giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ 

vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô 

hiệu”, “3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình …, 

nhưng có quyền yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người 

thứ ba hoàn trả chi phí hợp lí và bồi thường thiệt hại”, thì các Hợp đồng tín dụng số 

2016/HM500TR-HTTM ngày 04/03/2016, Hợp đồng tín dụng số 0814/TL750TR-MY 

ngày 25/08/2014, Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY ngày 11/04/2012 và 

Phụ lục HĐ thế chấp số PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012 giữa Ngân hàng V 

với anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M không bị vô hiệu, đã phát sinh hiệu lực 

pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử không thể thỏa mãn với yêu cầu độc lập của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị T, anh Nguyễn Anh D và chị Nguyễn 

Thị Thanh N - hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho vợ chồng anh C 
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chị M, hủy các hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng V với vợ chồng anh C chị 

M, hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã lập giữa bà L và vợ chồng anh C chị 

M; và yêu cầu của người đại diện của bà T yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do UBND TP T đã cấp cho bà L. 

[2.4] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan bà Trần Thị T, anh Nguyễn Anh D, chị Nguyễn Thị Thanh N khi anh Nguyễn 

Việt C, chị Hồ Thị Thanh M không trả được nợ vay, Ngân hàng phát mãi nhà đất tại 

62 L, phường n, thành phố T để thu hồi nợ: Ngày 18/11/2010, tại biên bản họp gia 

đình có đầy đủ diện hưởng thừa kế của ông Nguyễn Văn P, gồm: Bà Trần Thị T (mẹ 

ông P), Bà Nguyễn Thị Thu L (vợ ông P) và các con ông P là anh Nguyễn Việt C 

cùng vợ là Hồ Thị Thanh M, anh Nguyễn Anh D, chị Nguyễn Thị Thanh N cùng 

“…thống nhất giao ngôi nhà 62 L, phường n, thành phố T cho vợ chồng C M đứng 

tên làm sổ đổ và được quyền sử dụng (không được quyền sở hữu) không được quyền 

bán hoặc đổi chác” (bút lục số 76). Tuy nhiên, việc Bà Nguyễn Thị Thu L và vợ 

chồng anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M không sử dụng sự thỏa thuận của 

diện hưởng thừa kế của ông P tại biên bản cuộc họp ngày 18/11/2010 để làm giấy tờ 

chuyển người đứng tên mà tự ý lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất - nhà đất tại 62 L, phường n, thành phố T cho vợ chồng anh C, chị M 

là không đúng ý chí của diện hưởng thừa kế của ông P tại Biên bản cuộc họp ngày 

18/11/2010. Việc này thuộc về trách nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu L, anh Nguyễn 

Việt C, chị Hồ Thị Thanh M và UBND thành phố T. 

[3]Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ngân hàng V yêu cầu bị đơn ông C, bà 

M trả nợ gốc và lãi theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết: 

Xét Hợp đồng tín dụng số 2016/HM500TR-HTTM ngày 04/03/2016 và Hợp 

đồng tín dụng số 0814/TL750TR-MY ngày 25/08/2014 do nguyên đơn Ngân hàng V 

và bị đơn anh C, chị M ký kết, được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội 

dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức 

giao dịch đều tuân thủ đúng pháp luật nên có hiệu lực thi hành. 

Theo trình bày của Ngân hàng V, tính đến ngày 13/11/2018, anh C, chị M còn nợ 

Ngân hàng V tổng số tiền 1.473.597.556 đồng, trong đó, dư nợ gốc: 1.146.500.000 

đồng, nợ lãi trong hạn: 269.227.146 đồng, nợ lãi quá hạn: 57.870.410 đồng. Anh C, 

chị M thống nhất hiện nay còn nợ ngân hàng V tổng số tiền 1.473.597.556 đồng gồm 

các khoản nợ như ngân hàng đã nêu và đồng ý trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, anh 

C yêu cầu chia ½ nghĩa vụ trả nợ do anh C, chị M đã ly hôn. Xét khoản nợ được phát 

sinh từ giao dịch vay tiền do anh C, chị M cùng thỏa thuận xác lập với ngân hàng V 

nên anh C, chị M phải có trách nhiệm liên đới trả nợ cho ngân hàng V đến khi hết nợ 

theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình. 
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[4] Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng V trong 

trường hợp ông C, bà M không thanh toán khoản nợ cho Ngân hàng: 

Theo Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY ngày 11/04/2012 và Phụ lục 

HĐ thế chấp số PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012, tài sản anh C, chị M dùng 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng là nhà gắn liền quyền sử dụng 

đất tọa lạc tại 62 L, Phường n, TP T, tỉnh Phú Yên đã được UBND thành phố T cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 798791 cho anh C, chị M ngày 06/4/2012. 

Ngày 11/4/2012, anh C chị M đã thế chấp nhà đất 62 L cho Ngân hàng V theo 

Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY và Phụ lục HĐ thế chấp số 

PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012, hình thức và nội dung đúng quy định 

pháp luật, hợp đồng có đăng ký giao dịch bảo đảm nên phát sinh hiệu lực thi hành.Từ 

những căn cứ trên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng yêu cầu xử lý tài sản 

thế chấp là nhà đất 62 L để thu hồi nợ trong trường hợp anh C, chị M không thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán nợ. 

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

Bị đơn anh C, chị M phải chịu 56.207.926 đồng án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm (36.000.000đ + 03% x 673.597.556đ = 56.207.926đ). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà T, anh D, chị N phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự 

sơ thẩm đà nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004638 ngày 13 tháng 3 năm 

2017. 

Hoàn trả cho nguyên đơn Ngân hàng V 23.907.786 đồng tiền tạm ứng án phí 

dân sự sơ thẩm đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004512 ngày 11 tháng 

01 năm 2017. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng; Điều 463, Điều 466 và Điều 323 

Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà Trần Thị T, anh Nguyễn Anh D, chị Nguyễn Thị Thanh N yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 545552203600382 ngày 

31/8/2007 do UBND thành phố T cấp cho Bà Nguyễn Thị Thu L, hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BĐ 798791 do UBND thành phố T cấp cho anh Nguyễn 

Việt C, chị Hồ Thị Thanh M ngày 06/4/2012, hủy Hợp đồng tặng cho nhà đất 62 L đã 
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lập giữa bên tặng cho Bà Nguyễn Thị Thu L và bên được tặng cho anh Nguyễn Việt 

C, chị Hồ Thị Thanh M ngày 29/3/2012, hủy Hợp đồng thế chấp số 

62LTT/2012/VCB PY ngày 11/04/2012 và Phụ lục HĐ thế chấp số 

PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần 

N Việt Nam. 

Buộc bị đơn anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M có trách nhiệm liên đới trả 

cho Ngân hàng thương mại cổ phần N Việt Nam số tiền gốc và lãi vay tính đến ngày 

13/11/2018 là 1.473.597.556đồng, trong đó, dư nợ gốc: 1.146.500.000 đồng, nợ lãi 

trong hạn: 269.227.146 đồng, nợ lãi quá hạn: 57.870.410 đồng và số tiền lãi phát sinh 

từ ngày 14/11/2018 theo Hợp đồng tín dụng số 2016/HM500TR-HTTM được ký kết 

ngày 04/03/2016 và Hợp đồng tín dụng số 0814/TL750TR-MY được ký kết ngày 

25/08/2014, cụ thể mỗi người phải chịu trách nhiệm ½ nợ gốc và lãi. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu bị đơn anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M chưa thi hành xong số tiền nói 

trên thì nguyên đơn có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là nhà đất 62 L, phường 

n, thành phố T, tỉnh Phú Yên theo Hợp đồng thế chấp số 62LTT/2012/VCB PY ngày 

11/04/2012 và Phụ lục HĐ thế chấp số PL62LTT/2012/VCB PY ngày 22/08/2012 để 

thu hồi nợ vay. 

3.Án phí: 

Bị đơn anh Nguyễn Việt C, chị Hồ Thị Thanh M phải chịu 56.207.926 đồng án 

phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, mỗi người phải chịu ½ số tiền án phí. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà T, anh D, chị N phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự 

sơ thẩm đà nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004638 ngày 13 tháng 3 năm 

2017. 

Hoàn trả cho nguyên đơn Ngân hàng V 23.907.786 đồng (Hai mươi ba triệu chín 

trăm lẻ bảy nghìn đồng bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004512 ngày 11 tháng 01 

năm 2017. 

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, Điều 7, Điều 7a 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. 
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Đương sự được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

kể ngày nhận được bản án hoặc từ ngày Tòa án niêm yết bản án. 

 
 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- Cục THADS tỉnh Phú Yên; 

- P. KTNV&THA TAND tỉnh Phú Yên; 

- TANDCCĐN; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

(đã ký) 

 

 

 

Lương Quang 
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TOA AN NHAN DAN 
TINHBENTRE 

Ban an s6: 152/2019/DS-PT 
Ngay 22-4-2019 

V/v tranh chip quy�n su dl)ng dit 

CQNG HOA XA. HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM 
D{>c l�p - T\f do - h�nh phuc 

NHANDANH 
NUOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 

TOA AN NHAN DAN TINH BEN TRE 

- Thanh phfin Hi)i il6ng xet XU phuc thdm g6m co:

Thdm phan - Chu t9a phi en toa: Ong Ph�m Kim Cua 

Cac Thdm phan: Ong Tern Van Thong 

Ong Bui Th€ Xuang

- Thu ky phien toa: Ong Vo T�n Vu - Thu ky Toa an nhan dan tinh B€n Tre.

- D(li ditn Vitn Ki€m sat nhan dan tlnh Bin Tre tham gia phien toa: Ba
Tr�n Thi Kim Ngan - Ki€m sat vien. 

Ngay 22 thang 4 nam 2019, t�i tni SO' Toa an nhan dan tinh B€n Tre xet XU 
phuc th�m cong khai V\l an th\! ly s6 143/2019/TLPT-DS ngay 04/3/2019 v€ 
"Tranh ch�p quy€n su dl)ng d�t". 

Do Ban an dan su sa th�m s6 194/2018/DS-ST ngay 01/12/2018 cua Toa an 
nhan dan huy�n C bi khang cao, khang nghi. 

Theo Quy€t dinh dua V\l an ra xet xu phuc th�m s6 84/2019/QD-PT ngay 
14/3/2019 giua cac duang su: 

- Nguyen don:

1. Ba Nguy€n Thi S, sinh nam: 1963 ( c6 mi;tt)

2. Chi Trinh Nguy€n Phuang T, sinh nam1983

3. Anh Trinh Nguy€n Phuang N, sinh nam 1985

4. Chi Trinh Nguy€n Phuang Tl, sinh nam 1988

5. Chi Trinh Nguy€n Phuang L, sinh nam 1993

Cung dia chi: Ap P, xa H, huy�n C, tinh B€n Tre.

Nguai dqi di¢n theo uy quyen cua chj Trjnh Nguyln Phuong T, anh Trjnh
Nguyln Phuang N, chj Trjnh Nguyln Phuong Tl va chj Trjnh Nguyln Phuong L: 
Ba Nguy€n Thi S theo cac van ban uy quy€n d€ ngay 05/8/2013. 

- Bi dan: Ba Trinh Thi Ngoc L, sinh nam: 1957
Dia chi: Ap P, xa H, huy�n C, tinh B€n Tre (c6 mi;tt) .

• LU4,.TSU'FDVN 
11,1o..,- WH:lctn.n-fdTillnJirn.ni 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

  Bản án số: 64/2019/DS-PT 

  Ngày: 26/4/2019 

  V/v:“Đòi 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 ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phạm Thành Dương 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Hồng Luyến 

       Bà Phạm Thị Xuân Đào 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Huy Hoàng – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:

Ông Bà Vũ Thị Hồng Uyên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 22/2019/TLPT-DS ngày 29 

tháng 01 năm 2019 về việc: “Đòi tài sản”. 

  Do bản án dân sự sơ thẩm số 55/2018/DS-ST ngày 14/9/2018 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Biên Hòa bị kháng cáo 

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 62/2019/QĐ-PT ngày 

15/03/2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 124/2019/QĐ-PT ngày 05/4/2019 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1964 

Bà Lê Thị Mỹ L, sinh năm 1980 

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Ông Nguyễn Đình T 

Địa chỉ: A, khu phố B, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ. 

Bị đơn:  

- Bà Trần Thị Hoài T1, sinh năm 1982; Địa chỉ: E, khu phố B, phường C,

Thành phố D, tỉnh Đ. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T1: Ông Trần Thanh T2, sinh năm 1984; 

Địa chỉ: F, khu phố B, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ. 
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- Ông Trần Trọng H, sinh năm 1982; Địa chỉ: G, khu phố H, phường I,  Thành 

phố D, tỉnh Đ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ngân hàng thương mại cổ phần K 

Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Văn T – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Xuân Q, sinh năm 1993. (Theo giấy ủy 

quyền ngày 13/9/2018) 

Địa chỉ: K đường L, phường m, Quận N, Thành phố O. 

 - Công ty cổ phần đấu giá P 

Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Huy C – Tổng giám đốc 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn N, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Số Q, Cư xá R, đường S, P.17, Quận T, Thành phố O. 

- Anh Phạm Văn N, sinh năm 1994; chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1994;  cùng 

địa chỉ tạm trú: E, khu phố B, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ.  

(ông T,bà L, ông T2 có mặt, các đương sự khác vắng mặt).\ 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản, hòa giải và tại phiên tòa ông 

T trình bày: 

Ông bà là chủ sở hữu thửa đất số V, tờ bản đồ địa chính số 4, phường C,  

Thành phố D, tỉnh Đ. Vợ chồng ông bà được Ủy ban nhân dân thành phố D cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 870021 ngày 06 tháng 12 năm 2011, do 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ chi nhánh D chỉnh lý ngày 12 tháng 01 năm 

2017. 

Diện tích đất và nhà này trước đây thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị 

Hoài T1. Ngày 10 tháng 7 năm 2012, bà T1 cùng chồng là ông Trần Trọng H 

ký hợp đồng thế chấp tài sản số 0029/2012/BĐ-ĐN thế chấp cho khoản vay của 

Công ty TNHH X vay ngân hàng TMCP K chi nhánh Đ theo hợp đồng tín dụng 

giữa các bên. Do bên vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng TMCP K 

đã tiến hành các thủ tục bán tài sản trên để thu hồi vốn nợ vay. Ngày 24 tháng 

10 năm 2016, vợ chồng ông bà đã mua tài sản nêu trên qua thủ tục bán đấu giá, 

với giá 1.620.000.000đ (một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng). 

Hiện nay, vợ chồng ông bà đã được sang tên trên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, tuy nhiên bà 

Trần Thị Hoài T1 không giao lại căn nhà trên cho vợ chồng ông bà. Do đó, vợ 

chồng ông bà khởi kiện yêu cầu bà T1 phải trả lại căn nhà và đất cho vợ chồng 

ông bà.  

Theo đơn khởi kiện vợ chồng ông bà có yêu cầu bà Trần Thị Mỹ K (là 

người thuê nhà) phải trả nhà cho vợ chồng ông bà. Tuy nhiên, nay bà K đã 

không còn sử dụng nhà, không còn liên quan gì đến vụ án này nên vợ chồng 

84



3 
 

ông bà không yêu cầu khởi kiện đối với bà K, chỉ yêu cầu khởi kiện đối với ông 

H và bà T1. Sau khi nhận chuyển nhượng từ việc bán đấu giá và được chỉnh lý 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng ông bà đã chuyển nhượng 

lại cho vợ chồng ông Nguyễn Phúc L và bà Nguyễn Thị H. Ông L bà H được 

chỉnh lý sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. Nhưng do không giao được nhà nên ông L bà H 

lại sang tên cho vợ chồng ông bà. Ngày 12/01/2017, ông bà được chỉnh lý sang 

tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về quyền và nghĩa vụ giữa vợ 

chồng ông bà và vợ chồng ông L bà H đã được các bên tự giải quyết xong. 

Theo bản tự khai, biên bản hòa giải đại diện theo ủy quyền của bà T1, 

ông Trần Thanh T2 trình bày: 

Bà Trần Thị Hoài T1 và ông Trần Trọng H trước đây là vợ chồng, hiện 

nay hai người đã ly hôn và bà T1 không liên lạc với ông H. Tài sản này là tài 

sản riêng của bố mẹ bà T1 cho bà T1. Ngày 10 tháng 7 năm 2012, ông H bà T1 

có ký kết Hợp đồng thế chấp số 0029/2012/BĐ với Ngân Hàng K, chi nhánh Đ 

cho Công ty Y vay. Cả hai cùng ký hợp đồng thế chấp do khi đó ông H, bà T1 

còn là vợ chồng. 

Theo đó ông H, bà T1 thế chấp tài sản là quyền sử dụng thửa đất số V, tờ 

bản đồ địa chính số 4, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ, khoản vay được chi tiết 

tại Hợp đồng tín dụng số 0029/2012/HĐTD_DN ngày 10 tháng 7 năm 2012. 

Mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2012, Công ty Y có nhận nợ tại ngân hàng K số 

tiền 850.000.0000đ. Số tiền này được chuyển khoản cho Công ty TNHH Y1, số 

tài khoản 1054144 tại Ngân hàng K1. Sau thời điểm nhận nợ công ty Y đóng lãi 

được một thời gian thì không đóng nữa. Ngân hàng K có liên lạc với bà T1 để 

đòi nợ, sau đó ngân hàng K khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân thành phố D, 

bà T1 cũng tham gia tố tụng nhưng sau đó K tự nguyện rút đơn khởi kiện và 

Tòa án nhân dân thành phố D có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 

59/2015/QĐST-KDTM ngày 27 tháng 8 năm 2015. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2016, Công ty cổ phần đấu giá P có thông báo số 

93/ĐGTS-2016 thông báo đấu giá tài sản của bà T1. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2016, bà T1 có đơn khiếu nại về việc đấu giá tài 

sản và bà không nhận được phản hồi từ công ty đấu giá. 

Sau đó ngân hàng K có công văn phản hồi số 001 ngày 12 tháng 9 năm 

2016, sau đó ngân hàng K và công ty đấu giá tiến hành bán đấu giá tài sản bà 

T1. 

Nay đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì bà T1 có ý kiến như 

sau: Bà T1 dùng tài sản đảm bảo khoản vay cho công ty Y với mục đích bổ 

sung vốn kinh doanh nhưng công ty Y lại chuyển khoản cho công ty Y1 là sử 

dụng không đúng mục đích nên bà T1 không chịu trách nhiệm bảo lãnh. 
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Khi ngân hàng K thu giữ tài sản không được sự đồng ý của bà T1. Việc 

bảo lãnh của bà T1 và ngân hàng K chưa được giải quyết bằng bản án của tòa 

án. Việc ngân hàng K giao tài sản cho người khác là không đúng pháp luật. 

Bà T1 có phương án hòa giải là nhận chuyển nhượng lại tài sản với giá cả 

hợp lý, đề nghị ông T đưa ra mức giá phù hợp để các bên có thể thương lượng. 

Theo bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên Tòa đại diện Ngân hàng 

K trình bày: 

Ông Trần Trọng H và bà Trần Thị Hoài T1 có ký kết Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất (của bên thứ ba), số 0029/2012/BĐ với Ngân Hàng K, chi 

nhánh Đ để bảo lãnh vay vốn cho công ty TNHH Y  theo hợp đồng tín dụng số 

0029/2012/HĐTD-DN ngày 10/7/2012. 

Tài sản thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BH 870021 số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 

CH04053 do UBND thành phố D cấp giấy ngày 06 tháng 12 năm 2011. Hợp 

đồng tín dụng đã hết hạn ngày 10 tháng 7 năm 2013. 

Ngày 21 tháng 7 năm 2016 Văn phòng thừa phát lại A1 đã lập vi bằng số 

189/2016/VB-TPLTB về việc thừa phát lại chứng kiến và ghi nhận việc thu giữ 

tài sản thế chấp cho OCB theo đúng nội dung của Nghị định 163/2006/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 12 năm 2006 cả Chính phủ về giao dịch bảo đảm đã quy định. 

Ngân hàng đã tiến hành đấu giá và bàn giao tài sản theo đúng quy định 

của pháp luật, nên giao dịch giữa công ty đấu giá và ngân hàng K, vợ chồng 

ông T là đúng theo quy định pháp luật. Ngân hàng đồng ý với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn.  

Theo bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên Tòa đại diện Công ty cổ 

phần đấu giá P trình bày:  

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2016 công ty cổ phần đấu giá P và Ngân hàng 

K có ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 93/2016/HĐBĐG, theo đó Ngân hàng 

K giao Công ty bán đấu giá tài sản là căn nhà và đất đối với tài sản là quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 870021 số 

vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH04053 do UBND thành phố D, tỉnh Đ cấp giấy 

ngày 06 tháng 12 năm 2011. Việc bán đấu giá thì công ty đã thực hiện đúng và 

đầy đủ theo quy định của pháp luật.  

Ông T là người đã trúng đấu giá căn nhà trên, ông T đã thanh toán toàn 

bộ số tiền trúng đấu giá tài sản vào ngày 29 tháng 9 năm 2016. Ngân hàng, 

công ty đấu giá, tổ dân phố cùng với bà K là người thuê căn nhà trên khi đó đã 

tiến hành bàn giao tài sản trên cho ông T có lập biên bản bàn giao. Từ khi bàn 

giao căn nhà trên thì công ty không biết ai là người đang quản lý sử dụng căn 

nhà trên. Đối với vụ án tranh chấp giữa ông T và bà T thì Công ty không có ý 

kiến gì, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn N và chị 

Nguyễn Thị L trình bày: 
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Vợ chồng anh chị đang thuê căn nhà đang tranh chấp giữa ông T và bà 

T1, căn nhà mà trước đây đã làm tiệm internet, vợ chồng anh chị xác định chỉ là 

người thuê nhà để mua bán và trả tiền thuê đầy đủ cho chủ nhà là bà Thanh. 

Những vật dụng đồ đạc trong nhà thì toàn là động sản do vợ chồng anh chị 

mang đến. Do đó, đối với vụ án tranh chấp giữa ông T với bà T1 vợ chồng anh 

chị không có liên quan gì và cũng không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án không 

đưa vợ chồng anh chị tham gia tố tụng, trong trường hợp đưa vợ chồng anh chị 

vào tham gia tố tụng thì đề nghị Tòa án cho vợ chồng anh chị được vắng mặt. 

Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo quy định tuy 

nhiên bị đơn ông Trần Trọng H không thực hiện các nghĩa vụ của đương sự 

theo quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự, không đến Tòa án làm việc 

nên không có ý kiến của của ông H về việc giải quyết vụ án. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 55/2018/DS-ST ngày 14/9/2018, Tòa án 

nhân dân Thành phố D đã quyết định: 

Buộc bà Trần Thị Hoài T1, ông Trần Trọng H, anh Phạm Văn N, chị 

Nguyễn Thị L phải giao trả một căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 83m2, thửa đất 

số V, tờ bản đồ địa chính số 4, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ cho ông Nguyễn 

Đình T và bà Lê Thị Mỹ L. Bà Trần Thị Hoài T1 được quyền khởi kiện Ngân 

hàng thương mại cổ phần K yêu cầu bồi thường chi phí hợp lý và bồi thường 

thiệt hại khi có yêu cầu. Ngoài ra bản án còn tuyên về nghĩa vụ chịu chi phí tố 

tụng, án phí, trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 09/10/2018, bà T1 nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, không đồng 

ý giao nhà đất tranh chấp cho nguyên đơn vì những lý do:  

- Có nhiều sai phạm của ngân hàng K trong việc cho vay và đòi nợ, bán 

tài sản của bà. Có dấu hiệu sai phạm, gây khó khăn cho bà từ phía công ty đấu 

giá. Việc bán đấu giá sai thì K phải có trách nhiệm với nguyên đơn chứ không 

thuộc trách nhiệm của bà. Căn nhà là nguồn sống chính của bà và các con hiện 

nay. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đúng, đầy đủ các qui định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải 

quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm. Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng các 

qui định qui định của Bộ luật tố tụng dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt ở phiên tòa không có lý do là 

không chấp hành đúng qui định của pháp luật. Nội dung kháng cáo của 

đương sự: Tại biên bản hòa giải ngày 16/3/2018 và ngày 25/5/2018, ông 

Trần Thanh T2, đại diện theo ủy quyền của bà T1 đều có yêu cầu hủy hợp 
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đồng mua bán tài sản, trả tài sản cho bà T1 nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không 

làm thủ tục phản tố và không đưa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y vào tham 

gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng, giải quyết không triệt để vụ án, làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi của bà T1. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận kháng cáo của bà T1, hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố D giải quyết lại vụ 

án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

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

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Kháng cáo của bà Trần Thị Hoài T1 được thực hiện đúng qui định 

của pháp luật nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Thẩm quyền giải quyết, Quan hệ pháp luật, tư cách tố tụng được Tòa 

án cấp sơ thẩm xác định đúng và đầy đủ. 

Về nội dung đơn kháng cáo của bị đơn: 

[3] Nguồn gốc nhà và diện tích đất 83m2, thửa đất số V, tờ bản đồ địa 

chính số 4, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ trước đây là của bà Trần Thị Hoài 

T1. Ngày 10/7/2012 vợ chồng ông H bà T1 ký hợp đồng số 0029/2012/BĐ-DN 

với Ngân hàng K thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba, để bảo lãnh cho 

khoản vay của Công ty TNHH Y trong hợp đồng tín dụng số 

0029/2012/HĐTD-DN cùng ngày. 

[4] Sau khi nhận tiền, Công ty TNHH Y đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

đối với Ngân hàng, Ngân hàng đã nhiều lần liên hệ với chủ nợ và bà T1, ông H 

để yêu cầu trả nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, Công ty Y và bà T1, ông 

H luôn tránh né trách nhiệm. Ngân hàng K đã phối hợp của địa phương tiến 

hành thu giữ tài sản thế chấp gồm nhà và 83m2 thửa đất số V, tờ bản đồ địa chính 

số 4, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ là đúng qui định tại Điều 63 Nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006, theo Điều 9 của Thông tư liên tịch 

16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 hướng dẫn một số vấn đề 

về xử lý tài sản đảm bảo. Do bà T1, ông H tránh né không hợp tác với Ngân 

hàng K để xử lý tài sản thế chấp nhằm thu hồi nợ, Ngân hàng đã căn cứ vào 

thỏa thuận tại khoản 4 Điều 4 hợp đồng thế chấp số 0029/2012/Bđ-DN ngày 

10/7/2012 ký giữa các bên (qui định K có quyền bán đấu giá tài sản và qui định 

tại khoản 01 Điều 68 Nghị định 163 tiến hành bán đấu giá tài sản, thông qua 

hợp đồng bán đấu giá với Công ty cổ phần đấu giá P và vợ chồng ông T bà L là 
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người trúng đấu giá. Thủ tục bán đấu giá đúng quy định tại khoản 2 điều 37 

Nghị định 17/2010/NĐ-CP. 

[5] Chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện, trong suốt quá trình Ngân hàng liên 

hệ với người vay và người thế chấp để thu hồi nợ, thu giữ tài sản thế chấp cũng 

như bán đấu giá tài sản thế chấp đều thể hiện bà T1 và ông H biết nhưng cố tình 

không hợp tác, lấy lý do là Công ty TNHH Y sử dụng vốn vay sai mục đích. 

Đây là hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thế chấp như 

đã thỏa thuận, đưa khoản vay vào thành khoản nợ xấu khó thu hồi. Ông T và bà 

L hoàn toàn không biết việc vay tiền và thế chấp giữa Ngân hàng K, công ty Y 

và ông H, bà T1. Ông bà là người đã mua đấu giá ngay tình. Theo qui định tại 

Điều 258 của Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 133 của Bộ luật dân sự năm 

2015 thì ông T bà L là những chủ sử dụng đất ngay tình, được pháp luật bảo vệ 

và chủ sở hữu, sử dụng cũ (ông H, bà T1) không được quyền đòi lại tài sản này 

kể cả trong trường hợp Ngân hàng K và Công ty bán đấu giá có sai phạm gây 

thiệt hại cho bà T1, ông H. Việc sau khi Ngân hàng K tiến hành thủ tục thu giữ 

tài sản và bán đấu giá thành công, nhưng sau đó bà T1 chiếm lại tài sản và đem 

cho người khác thuê là trái pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà T1 ông H thực hiện nghĩa vụ giao tài sản 

cho nguyên đơn là có căn cứ. 

[6] Việc bà T1 cố tình không giao tài sản, trong bối cảnh Ngân hàng K 

đã tất toán khoản nợ, không phải chịu tiền lãi, và vẫn hiện nay chiếm lại tài sản, 

cho người khác thuê liên tục lấy thu lợi từ tiền thuê nhiều năm nay. Ngược lại, 

ông T và bà L đã thanh toán tiền trúng đấu giá đầy đủ, nhưng không được quản 

lý tài sản, thiệt hại của ông T, L rất lớn, cần được pháp luật bảo vệ cả về lý và 

tình. 

[7] Theo quy định tại Điều 2, Điều 4 của Nghị định số 17 về bán đấu giá 

tài sản đang có hiệu lực ở thời điểm Ngân hàng K bán đấu giá tài sản thế chấp 

(và hiện nay qui định tại Điều 5 của Luật Đấu giá tài sản), thì đấu giá tài sản là 

hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, 

trình tự, thủ tục được quy định tại nghị định này. Theo qui định tại khoản 6 

Điều 2 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và khoản 4 Điều 10 Thông tư 23/2010/TT-

BTP quy định về người có tài sản bán đấu giá gồm: chủ sở hữu tài sản, người 

được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có trách nhiệm chuyển giao tài 

sản để bán đấu giá hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác 

theo quy định của pháp luật, vậy Ngân hàng K là tổ chức tín dụng đối với tài 

sản bảo đảm, và chính là “người có tài sản bán đấu giá”. Người có tài sản đấu 

giá có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp 

luật. Thực chất, việc bán đấu giá là một giao dịch dân sự mà chủ thể tham gia là 

người có tài sản hoặc có quyền đưa tài sản ra đấu giá và người tham gia đấu giá 
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và người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Chỉ giữa những người này 

mới phát sinh quyền, nghĩa vụ có khả năng tranh chấp với nhau có liên quan 

đến kết quả đấu giá và chỉ người này mới có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 

yêu cầu Tòa án hủy kết quả đấu giá nếu họ cho rằng có vi phạm pháp luật trong 

quá trình đấu giá làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ. Trong vụ án này, 

Ngân hàng K là bên có quyền đưa tài sản đảm bảo ra bán đấu giá theo thỏa 

thuận tại Điều 4 hợp đồng thế chấp và các qui định pháp luật viện dẩn trên, mà 

không phải là là chủ sở hữu, sử dụng là ông H, bà T1; bên trúng đấu giá tài sản 

là người tham gia đấu giá trả giá cao nhất theo phương thức trả giá lên hoặc 

chấp nhận mức giá đã giảm theo phương thức đấu giá xuống là ông Truật. Vì 

vậy, chỉ có Ngân hàng K và người trúng đấu giá đã ký hợp đồng mua tài sản 

đấu giá mới có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch bán đấu giá và có thể 

trở thành các bên tranh chấp với nhau về kết quả bán đấu giá tài sản. Ông H, bà 

T1 không phải là người đưa tài sản ra bán đấu giá, tức là không tham gia, không 

phải là một bên trong giao dịch này nên không có quyền và nghĩa vụ phát sinh 

từ giao dịch và do đó họ không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản. Chỉ trong trường hợp duy nhất là họ 

tham gia và trúng đấu giá thì lúc này với tư cách là người mua được tài sản đấu 

giá thì họ mới có quyền khởi kiện. 

[8] Đồng thời, theo qui định tại khoản 2 Điều 138 của Bộ luật dân sự 

năm 2005 và Điều 4 của Nghị định số 17 thì giao dịch bán đấu giá giữa Ngân 

hàng K và ông T cũng không bị tuyên vô hiệu và nếu ông H, bà T1 có căn cứ 

cho rằng có hành vi bán đấu giá đối với tài sản của họ trái pháp luật thì họ có 

quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại theo qui định tại khoản 3 Điều 4 của 

Nghị định số 17 bằng một vụ án khác chứ không được quyền khởi kiện tranh 

chấp hợp đồng bán đấu giá. 

[9] Chính vì vậy, bà T1 không có quyền yêu cầu tranh chấp hợp đồng 

bán đấu giá giữa K với ông T trong vụ án này. Trong trường hợp có yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do hành vi bán đấu giá trái pháp luật của ngân hàng K thì đây 

là một quan hệ pháp luật khác, hoàn toàn độc lập với yêu cầu bảo vệ quyền lợi 

của người thứ ba ngay tình, và khác về cả nguyên đơn, bị đơn nên không thể 

thụ lý giải quyết chung trong một vụ án. 

[10] Từ những phân tích trên, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của bà T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[11] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nội dung vụ án không phù 

hợp chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa nên 

không 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: Không 

chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Hoài T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Áp dụng Điều 138, 258 của Bộ luật dân sự năm 2005; các điều 105, 107, 

133, 166, 295, 300, 301, 303, 304, 503 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Áp dụng các điều 95, 168, 199 Luật đất đai năm 2013; Áp dụng Điều 122 

Luật Nhà ở. 

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao 

dịch bảo đảm. Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163; Thông tư liên tịch số 

16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 hướng dẫn một số vấn đề 

về xử lý tài sản đảm bảo. 

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu 

giá tài sản. 

Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị 

quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Đình T bà 

Lê Thị Mỹ L đối với bị đơn bà Trần Thị Hoài T1 ông Trần Trọng H về việc 

“tranh chấp đòi lại tài sản”. 

Buộc bà Trần Thị Hoài T1, ông Trần Trọng H, anh Phạm Văn N, chị 

Nguyễn Thị L phải giao trả một căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 83m2, thửa đất 

số V, tờ bản đồ địa chính số 4, phường C,  Thành phố D, tỉnh Đ cho ông Nguyễn 

Đình T và bà Lê Thị Mỹ L. 

2. Bà Trần Thị Hoài T1 được quyền khởi kiện Ngân hàng thương mại cổ 

phần K yêu cầu bồi thường chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại khi có yêu 

cầu. 

3. Chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản: Bà Trần Thị Hoài T1, ông Trần 

Trọng H liên đới nộp 14.666.000đ (Mười bốn triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn 

đồng) để hoàn trả ông ông Nguyễn Đình T, bà Lê Thị Mỹ L. 

4. Về án phí:  

Bà Trần Thị Hoài T1, ông Trần Trọng H phải chịu 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 
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Hoàn trả ông Nguyễn Đình T, bà Lê Thị Mỹ L 30.300.000đ (Ba mươi 

triệu ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 009021 

ngày 21/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố D, tỉnh Đ. 

Bà T1 phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, trừ vào tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền số 9421 ngày 09/10/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố D. 

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

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

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ; 

- Tòa án nhân dân thành phố D; 

- Chi cục THADS thành phố D; 

- Các đương sự; 

- Lưu Tòa án, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Dương 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 07/2019/HC-ST 

Ngày: 14-6-2019 
V/v khiếu kiện 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 TỈNH AN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  H.N.L 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông V.T.C 

  Bà N.T.K.C 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà N.T.K.Q - Thư ký Tòa án

nhân dân tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh A.G tham gia phiên tòa: Bà

L.T.H - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh A.G xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 26/2018/TLST-HC ngày 15/8/2018 về 

việc: “Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-HC ngày 13 tháng 5 năm 2019 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2019/QĐST-HC ngày 29/5/2019 giữa các 

đương sự: 

1. Người khởi kiện:

1.1 Ông L.H.C, sinh năm 1957; 

Cư trú: Số xxx/xx đường T.K.N, tổ xx , khóm x , phường C.P.A, thành phố 

C.Đ, tỉnh A.G – Có mặt.

1.2 Ông L.V.C1, sinh năm 1959; 

Cư trú: Số xxx/xx đường T.K.N, tổ xx, khóm x, phường C.P.A, thành phố 

C.Đ, tỉnh A.G – Vắng mặt.

1.3 Ông L.B.B, sinh năm 1965. 

Cư trú: Số xxx/xx đường T.K.N, tổ xx , khóm x , phường C.P.A, thành phố 

C.Đ, tỉnh A.G – Có mặt.

Người đại diện hợp pháp cho người khởi kiện: Bà T.T.L.H, sinh năm 1957; 

cư trú: số xx Q.T, tổ xx, khóm C.Q x, phường C.P.B, thành phố C.Đ, tỉnh A.G. 

Theo Giấy ủy quyền ngày 04/6/2018 - Có mặt. 
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2. Người bị kiện:  

2.1 Ủy ban nhân dân thành phố C.Đ - Vắng mặt. 

2.2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh A.G - Vắng mặt. 

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

3.1 Ông L.T.T, sinh năm 1973; 

3.2 Bà N.T.L, sinh năm 1977; 

Cư trú: Số xxxx T.K.N, tổ xx, khóm x, phường C.P.A, thành phố C.Đ, 

tỉnh– Vắng A.G mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho ông T và bà L: Ông N.N.C3, sinh năm 1980; 

cư trú: Số xx, đường C.C.T, khóm x, phường C.P.A, thành phố C.Đ, tỉnh A.G - 

Có mặt. 

3.3 Bà L.T.K.M, sinh năm 1954 - Vắng mặt; 

3.4 Ông L.H.S, sinh năm 1963 - Vắng mặt; 

3.5 Bà L.C.L1, sinh năm 1969; Cư trú: Hẻm xxx, đường T.K.N, tổ xx, 

khóm x, phường C.P.A, thành phố C.Đ, tỉnh An Giang - Vắng mặt. 

3.6 Bà L.T.K.C4, sinh năm 1956; Cư trú: Số xxx, tổ xx, khóm Đ.A x, 

phường M.X, thành phố L.X, tỉnh An Giang - Có mặt. 

3.7 Ông L.V.M1, sinh năm 1967; Cư trú: tổ xx, khóm x, phường C.P.A, 

thành phố C.Đ, tỉnh A.G – Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho ông M1: Bà T.T.L.H, sinh năm 1957; cư trú: 

số xx Q.T, tổ xx, khóm C.Q x, phường C.P.B, thành phố C.Đ, tỉnh A.G. Theo 

Giấy ủy quyền ngày 04/6/2018. Có mặt. 

3.8 Ông P.P.T1, sinh năm 1979 và bà L.T.P.L, sinh năm 1980; Cùng cư 

trú: Ấp M.H, xã M.Đ, huyện C.P, tỉnh A.G - Có mặt. 

Người đại diện cho ông T1, bà L2: ông L.H.T2, sinh năm: 1981; nơi cư trú: 

ấp A.H, thị t.A.P, tỉnh A.G – Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Người khởi kiện L.H.C, L.V.C2, L.B.B, trình bày:  

Cha mẹ của các ông là L.V.T (chết năm 2010) và bà T.T.Đ (chết năm 

1978), cha mẹ có 09 người con gồm: L.H.C, L.V.C1, L.B.B, L.T.K.M, L.T.T, 

L.H.S, L.C.L1, L.V.M, L.T.K.C4. Lúc còn sống, cha mẹ có tạo lập căn nhà gắn 

với diện tích đất 154,9m
2
 vào năm 1954; nhà có kết cấu: nền gạch, vách thiếc, 

mái tol, tọa lạc tại hẻm 251 (sau hậu trường tiểu học N.H) đường T.K.N, tổ xx, 

khóm x, phường C.P.A, thành phố C.Đ, tỉnh A.G. Khi cha mẹ chết không để lại 

di chúc, các anh chị em thống nhất cho vợ chồng L.T.T (em ruột) cùng vợ N.T.L 

tiếp tục ở trong căn nhà để lo hương khói và giữ gìn tài sản của cha mẹ. Trong 

thời gian này vợ chồng  ông T tự ý làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất nhưng các anh chị em không biết. Đến tháng 3 năm 2018 các ông bà 

mới phát hiện được vợ chồng ông T bán tài sản của cha mẹ để lại và ông bà có 

làm đơn ngăn chặn. Lúc này các ông bà mới biết được được L.T.T (em ruột) 

cùng vợ N.T.L đã được của Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã C.Đ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx ngày 11/3/2013. Hiện nay ông T và 

bà L đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông P.P.T1 và bà 

L.T.P.L2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, diện tích 

154.9m
2
, thửa số 433 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/6/2018 cho 

ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2. 

Do đây là di sản thừa kế chưa chia nên khi Ủy ban nhân dân thành phố 

C.Đ xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông 

T và bà L đã không thẩm tra xác minh về nguồn gốc đất chỉ dựa vào lời khai của 

vợ chồng T, bà L mà không có sự đồng thuận của các anh chị em nên việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T, bà L là không đúng đối tượng. 

Nay ông C, ông C2 và ông B yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh A.G hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, diện tích 154.9m
2
, thửa số 433 do Ủy ban 

nhân dân thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T 

và bà N.T.L và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CSxxxxx do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 12/6/2018 cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L. 

- Tại văn bản số 2688/UBND-NC ngày 12/9/2018 của UBND thành phố 

C.Đ thể hiện ý kiến của UBND như sau: 

1. Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx 

do UBND thị xã C.Đ cấp 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L: 

- Biên bản xác định ranh giới - mốc giới khu đất ngày 17/9/2012, có sự 

xác nhận của các hồ sử dụng đất kế cận không tranh chấp. 

Trên cơ sở đó UBND thị xã C.Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số CHxxxxx ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L, đặc điểm: thửa đất số 

433, tờ bản đồ số 22, diện tích đất 154,9m
2
, mục đích sử dụng: đất tại đô thị, đất 

tọa lạc phường C.P.A. 

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx ngày 

11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy 

định tại Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh A.G 

quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh A.G. 

2. Quá trình biến động: 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận số CHxxxxx do UBND thị xã C.Đ cấp ngày 

11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L, đính chính chuyển nhượng cho ông 

P.P.T1 và bà L.T.P.L2 ngày 04/5/2018.  

Ông L.T.T và bà N.T.L lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2 thuộc Giấy chứng nhận số CHxxxxx cấp ngày 

11/3/2013 được Văn phòng công chứng N.C.T công chứng ngày 24/4/2018. 
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Trên cơ sở đó, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh C.Đ điều chỉnh biến 

động do chuyển nhượng ngày 04/5/2018 cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2, đặc 

điểm: thửa đất số xxx, tờ bản đồ số xx, diện tích đất 154,9m
2
, mục đích sử dụng: 

đất tại đô thị, đất tọa lạc phường C.P.A. 

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx 

đính chính ngày 04/5/2018 cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L được thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND 

tỉnh A.G quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng 

đất đai trên địa bàn tỉnh A.G. 

- Tại văn bản số 3332/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/11/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh A.G thể hiện ý kiến của người bị kiện là Sở Tài 

nguyên và Môi trường như sau: 

Khu đất 154,9m
2
, đất ở tại đô thị, tại phường C.P.A, thành phố C.Đ do 

ông L.H.C cùng vợ N.T.L quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận số CHxxxxx 

cấp ngày 11/3/2013. 

Ngày 24/4/2018, ông L.T.T cùng vợ bà N.T.L chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2 theo Hợp đồng chuyển nhượng được 

Văn phòng công chứng N.C.T chứng nhận cùng ngày và nộp hồ sơ đăng ký 

đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND thành phố C.Đ ngày 02/5/2018. 

Ngày 04/5/2018, Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh C.Đ chỉnh lý 

biến động giấy chứng nhận chuyển nhượng cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L 

Đến ngày 28/5/2018, ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L có nhu cầu cấp đổi giấy 

chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2 với diện tích 154,9m
2
, Giấy chứng 

nhận số CSxxxxx cấp ngày 12/6/2018. 

Theo quy định Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ thì việc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp đổi giấy chứng 

nhận theo yêu cầu của ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L là đúng trình tự, thủ tục và 

thẩm quyền theo quy định pháp luật.  

- Bà T.T.L.H là người đại diện theo ủy quyền của ông L.V.M1, cũng như 

bà L.T.K.C4 trình bày: Thống nhất với phần trình bày của người khởi kiện. 

- Đại diện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông P.P.T cùng vợ 

L.Th.P.L2 là ông L.H.T2 trình bày: vợ chồng ông nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất diện tích 154,9m
2
, đất ở tại đô thị, tại phường C.P.A, thành phố C.Đ 

từ ông L.H.C cùng vợ N.T.L là ngay tình, hợp pháp và không trái với quy định 

pháp luật nhà nước. Khi giao kết hợp đồng thửa đất trên không có tranh chấp, 

không bị kê biên và việc giao kết là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép 

buộc. Đến ngày 12/6/2018, vợ chồng ông bà được Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp Giấy chứng nhận số CSxxxxx. Từ đó, đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện 

của người khởi kiện và những người liên quan khác. 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan L.T.K.M, L.T.T, L.H.S, L.C.L1, 

L.V.M1, L.T.K.C4 có ý kiến đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện. 

 Tại phiên tòa, người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và tranh 

luận: Việc UBND thị xã C.Đ khi tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ cho ông T, bà L đã không xác minh rõ nguồn gốc sử dụng, mặc dù hồ sơ 

cấp giấy có niêm yết nhưng vẫn không đảm bảo đúng đối tượng được cấp đất. 

Do đó, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu người khởi kiện tuyên hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của ông T, bà L, ông T1, bà L2. 

Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan L.T.T, N.T.L tranh luận: 

Việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thỏa thuận của các chủ 

đất liền kề, trong đó có anh ruột là L.H.S ký tứ cận. Thủ tục cấp giấy công khai 

theo quy định như niêm yết công khai tại địa phương, thông báo công khai trên 

hệ thống phát thanh trong khi các anh em ruột đều ở khu vực đó; Khi được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vợ chồng T đã nhiều lần thế chấp Ngân 

hàng, khi thế chấp thì Ngân hàng có tiến hành thẩm định công khai nhưng không 

ai phản đối. Như vậy, quy trình cấp giấy là phù hợp pháp luật. Khi chuyển 

nhượng cho vợ chồng T1, L2 một cách ngay tình, phù hợp Luật đất đai. Đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm g khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính để ra 

quyết định đình chỉ vụ án. 

Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan P.P.T, L.T.P.L2 tranh 

luận: Nguồn gốc đất của cha mẹ người khởi kiện và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan còn lại nhưng cha mẹ họ vẫn chưa có giấy tờ; Việc UBND 

thị xã C.Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T, bà L là phù hợp 

về trình tự, thủ tục. Nếu ông T1, bà L2 không nhận chuyển nhượng tài sản này 

của ông T, bà L2 tại Ngân hàng thì Ngân hàng sẽ làm thủ tục phát mãi. Đồng 

thời việc ông T1, bà L2 nhận chuyển nhượng tài sản này của T, L là ngay tình, 

hợp pháp. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông 

T1, bà L2. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa:  

+ Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ 

án, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết 

vụ án đúng quy định pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền lợi và 

nghĩa vụ của mình. 

+ Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Khu đất có diện tích 154,9m
2
 tọa lạc 

tại phường C.P.A, TP. C.Đ có nguồn gốc là của cụ L.V.T3 (chết năm 2010) và 

cụ T.T.Đ (chết năm 1978). Cụ T3 và cụ Đ có các con là: L.T.K.M, L.T.K.C, 

L.H.C, L.V.C2, L.H.S, L.B.B, L.V.M1, L.C.L1 và L.T.T. Cụ Đ chết năm 1978, 

cụ T3 chết năm 2010 nhưng không để lại di chúc. Căn nhà nêu trên do vợ chồng 

ông L.T.T  và bà Nguyễn Thị Loan trực tiếp quản lý, sử dụng. Đến năm 2013, 

ông Tùng và bà L  đã làm thủ tục và được cấp Giấy CNQSD đất số CHxxxxx 

ngày 11/3/2013. Mặc dù Ủy ban nhân dân TP. C.Đ cho rằng việc cấp Giấy 

CNQSD đất cho ông T và bà L là đúng trình tự và thủ tục, nhưng phần đất nói 
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trên có nguồn gốc của cụ T3 và cụ Đ, nên về mặt thủ tục cấp Giấy CNQSD đất 

chưa đảm bảo vì chưa có ý kiến của các anh chị em của ông T.  

Tuy nhiên, theo các tài liệu có trong vụ án và trình bày của các đương sự 

tại phiên tòa thì ngoài L.V.M và L.T.K.C4 hiện đang sinh sống ở thành phố L.X, 

còn lại các ông bà L.H.C, L.V.C1, L.B.B, L.H.S, L.T.K.M và L.C.L1 đều sinh 

sống ở cùng con hẻm, gần nhà của ông T. Do đó, lời trình bày về việc không hay 

biết việc ông T  xin cấp Giấy CNQSD đất là không có cơ sở; đồng thời hồ sơ 

cũng thể hiện có chữ ký tứ cận của ông S trong hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho 

ông T, nên lời trình bày của các đương sự về việc không biết Ủy ban nhân dân 

TP. C.Đ cấp Giấy CNQSD đất số CHxxxxx cho ông T và bà L là để trốn tránh 

trách nhiệm. Các đương sự hoàn toàn có thể biết được việc ông T làm thủ tục 

xin cấp Giấy CNQSD đất để ngăn cản kịp thời, nhưng đã không ngăn cản. 

Mặt khác, ông T và bà L sau khi được cấp Giấy CN QSD đất số 

CHxxxxx, đã 04 lần thế chấp Giấy CNQSD đất nêu trên để vay tiền của Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh C.Đ. Đến ngày 24/4/2018, 

ông T và bà L mới chuyển nhượng QSD đất nêu trên cho vợ chồng ông P.P.T1, 

bà L.T.P.L. Ông T1 và bà L2 nhận chuyển nhượng đất một cách ngay tình, hợp 

pháp và đã được cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

C.Đ, sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh A.G) cấp Giấy chứng nhận 

đúng theo quy định. Do đó, cần thiết phải đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của 

bên đã nhận chuyển nhượng hợp pháp, ngay tình. Về việc tranh chấp thừa kế của 

các đương sự, các đương sự có quyền khởi kiện để Tòa án xem xét, giải quyết 

trong vụ án khác. Do đó không có căn cứ chấp nhận yêu cầu hủy Giấy CNQSD 

đất của những người khởi kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên đề 

nghị HĐXX: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 

2015, đề nghị: Bác yêu cầu của các ông bà L.H.C., L.V.C1, L.B.B, L.V.M1 và 

L.T.K.C4 về việc hủy Giấy CNQSD đất số CHxxxxx ngày 11/3/2013 Ủy ban 

nhân dân thành phố C.Đ đã cấp cho ông L.T.T và bà N.T.L; Giấy CNQSD đất 

số CSxxxxx ngày 12/6/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho ông 

P.P.T1 và bà L.T.P.L2. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, nghe lời phát biểu của đại diện 

Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định, 

[1] Về tố tụng: 

 Tại phiên tòa, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt nhưng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần, đồng thời người bị 

kiện cũng có đơn đề nghị xử vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 157 của 

Luật Tố tụng hành chính, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

- Về thẩm quyền: Người khởi kiện L.H.C, L.V.C1, L.B.B yêu cầu hủy Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp cho ông L.T.T, bà N.T.L và 

98



 7 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CSxxxxx do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp ngày 12/6/2018 cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2. Căn cứ vào Điều 32 

của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân tỉnh A.G. 

- Về quyền khởi kiện và thời hiệu khởi kiện:  

Ông L.H.C, L.V.C, L.B.B cho rằng UBND thị xã C.Đ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà 

N.T.L, thửa đất số xxx, tờ bản đồ số xx, diện tích đất 154,9m
2
, đất tọa lạc 

phường C.P.A là di sản thừa kế chưa chia. Sau đó L.T.T và bà N.T.L lập hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2. Đến 

ngày 12/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2 theo Giấy chứng nhận số 

CSxxxxx làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông C, ông C1, ông 

B và các đồng thừa kế khác. Căn cứ vào và Điều 115 và Điều 116 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015, ông C, ông C1, ông B có quyền khởi kiện và việc kiện 

còn trong thời hiệu khởi kiện. 

  [2] Về nội dung:  

Trên yêu cầu khởi kiện của ông L.H.C, L.V.C1, L.B.B, Hội đồng xét xử 

xem xét tính hợp pháp của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, 

ngày 11/3/2013 của UBND thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp cho ông 

L.T.T, bà N.T.L và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CSxxxxx do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 12/6/2018 cho ông P.P.T1 và bà L.T.P.L2. 

[2.1] Thẩm quyền ban hành:  

Khu đất 154,9m
2
, đất ở tại đô thị, tại phường C.P.A, thành phố C.Đ do ông 

L.T.T cùng vợ N.T.L quản lý, sử dụng ổn định. Sau khi ông T, bà L làm thủ tục 

đăng ký, UBND thị xã C.Đ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CHxxxxx ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L, thửa đất số xxx, tờ bản đồ 

số xx, diện tích đất 154,9m
2
. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 

phù hợp về thẩm quyền theo quy định Luật Đất đai năm 2003. 

Ngày 24/4/2018, ông L.T.T cùng vợ bà N.T.L chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2. Ngày 04/5/2018, Văn phòng đăng 

ký đất đai - chi nhánh C.Đ chỉnh lý biến động giấy chứng nhận. Do ông T1, bà 

L2 có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số CSxxxxx cấp ngày 

12/6/2018. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phù hợp với Điều 37 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 3 Điều 105 

Luật Đất đai năm 2013. 

[2.2] Tính hợp pháp của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, 

ngày 11/3/2013 của UBND thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp cho ông 

L.T.T, bà Ng.T.L: 
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- Về trình tự thủ tục của việc cấp giấy: Trình tự cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CHxxxxx ngày 11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L 

được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 45/2011/QĐ-

UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh A.G quy định về đơn giản quá các thủ 

tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh A.G. 

- Về nội dung, căn cứ đối với việc cấp giấy chứng nhận: Giữa các đương sự 

L.H.C, L.V.C1, L.B.B, L.T.K.M, L.T.T, L.H.S, L.C. L1, L.V.M1, L.T.K.C4 đều 

thống nhất nguồn gốc căn nhà gắn với diện tích đất 154,9m
2
 có nguồn gốc của 

cha mẹ là cụ L.V.T3 (chết năm 2010) và cụ T.T.Đ (chết năm 1978). Hai cụ có 

09 người con như trên. Lẽ ra sau khi cụ L.V.T chết (năm 2010) đã phát sinh 

quyền thừa kế đối với phần di sản của 02 cụ để lại, trong đó có phần di sản là 

căn nhà gắn với diện tích đất 154,9m
2
. Việc ông L.T.T (là một trong những 

người trong hàng thừa kế) cùng vợ là bà N.T.L tự ý đăng ký kê khai đăng ký 

quyền sử dụng đất đối với di sản trên nhưng không có sự đồng ý của những 

người trong hàng thừa kế (L.H.C, L.V.C1, L.B.B, L.T.K.M, L.H.S, L.C.L1, 

L.V.M1,L.T.K.C4) nhưng vẫn được UBND thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx ngày 11/3/2013 cho ông 

L.T.T và bà N.T.Llà không đảm bảo chính xác về đối tượng được cấp đất.  

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông T, bà 

L đã sử dụng ổn định và thực hiện nhiều giao dịch dân sự khác một cách ngay 

tình, công khai. Đến ngày 24/4/2018, ông T, bà L chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất cho ông P.P.T1 cùng vợ L.T.P.L2 và được Văn phòng đăng ký đất đai - chi 

nhánh C.Đ chỉnh lý biến động giấy chứng nhận.  

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông T, bà L với ông P.P.T 

cùng vợ L.T.P.L2 trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc, không trái đạo đức xã 

hội, giá cả chuyển nhượng phù hợp với thị trường, đồng thời ông T1, bà L2 luôn 

ngay tình khi tham gia giao dịch (không biết và không thể biết ông T, bà L 

không có trọn quyền chuyển quyền sử dụng đất). 

Do ông T1, bà L có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận 

số CSxxxxx cấp ngày 12/6/2018. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

là phù hợp với Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013.  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, người tham 

gia giao dịch quyền sử dụng đất được bảo vệ nếu việc nhận chuyển quyền sử 

dụng đất phù hợp quy định pháp luật đất đai. Đồng thời theo nguyên tắc bảo vệ 

quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch dân sự được quy 

định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015. Nghĩ cần bác yêu cầu khởi 

kiện L.H.C, L.V.C1, L.B.B. Nếu các đương sự có yêu cầu tranh chấp di sản thừa 

kế là số tiền chuyển nhượng có được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, 

đất trên thì khởi kiện bằng vụ kiện dân sự tại Tòa án có thẩm quyền. 

[3] Về án phí hành chính sơ thẩm: 
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Do yêu cầu khởi kiện của ông L.H.C, L.V.C1, L.B.B không được Tòa án 

chấp nhận nên phải chịu tiền án phí. Tuy nhiên vì ông L.H.C là người cao tuổi 

nên được miễn tiền án phí. 
  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Căn cứ: 

Các Điều 32, 115, 116, 193, 194, 204, 206, 348 của Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015; 

 Điều 9 của 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: 

Bác yêu cầu khởi kiện của các ông L.H.C, L.V.C1, L.B.B về việc yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CHxxxxx, diện tích 154.9m
2
, thửa 

số 433 do Ủy ban nhân dân thị xã C.Đ (nay là thành phố C.Đ) cấp ngày 

11/3/2013 cho ông L.T.T và bà N.T.L và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CSxxxxx do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/6/2018 cho ông P.P.T1 

và bà L.T.P.L2. 

Về án phí hành chính sơ thẩm: Ông L.V.C, L.B.B mỗi người phải chịu án 

phí hành chính sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng). Được trừ vào tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0009957 và 0009956 ngày 03/8/2018 

của Cục thi hành án dân sự tỉnh A.G.  

Ông L.H.C được miễn tiền án phí hành chính sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự có mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. 

Thời hạn kháng cáo của đương sự vắng mặt tại phiên tòa là 15 ngày kể từ 

ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. 

(Phần thỏa thuận thi hành án) 

  Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh An Giang; 

- Phòng KTNV-THA;  

- Tòa Hành chính; 

- Văn phòng;  

- Đương sự; 

- Lưu HS.         

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

 

H.N.L 

 

101



1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Bản án số: 803/2019/DS-PT 
Ngày: 12/09/2019 
V/v Đòi tài sản 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:      

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Bà Vũ Thị Xuân Trang 

Bà Phan Thị Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thư ký Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiếu – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 09 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 142/2019/DSPT ngày 
25 tháng 01 năm 2019 về việc “Đòi tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 1266/2018/DSST ngày 30/11/2018 của Tòa 
án nhân dân quận B - Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3971/2019/QĐ-PT ngày 
04 tháng 09 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đinh Thị Hà T -Sinh năm: 1972; Địa chỉ: số 77/19 Lý
Tự Trọng, phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Hữu L -Sinh năm: 
1961; Địa chỉ: số 227 Điện Biên Phủ, phường Z, Quận H, Thành phố Hồ Chí 
Minh (Theo Giấy ủy quyền ngày 24/08/2009 lập tại Ủy ban nhân dân Quận H 
Thành phố Hồ Chí Minh). (Có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn:  Ông Nguyễn Công T2 - Sinh năm: 1972; Địa chỉ: số 245/51/9
(số mới: 149/10/3A) Bành Văn Trân, phường N, quận T, Thành phố Hồ Chí 
Minh.(Vắng mặt tại phiên tòa). 

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

3.1 Bà Nguyễn Thị H  sinh năm 1959;  địa chỉ: số 55/20 Đường S,
Phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng; Tạm trú: Căn hộ A1-4.4 Chung cư F, 
phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  
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Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị H: Bà Nguyễn Thị Kim T3 
đại diện tham gia tố tụng tại giai đoạn phúc thẩm theo Giấy ủy quyền ngày 
28/07/2019 tại Ủy ban nhân dân phường M, quận S, Thành phố Đà Nẵng). (Có 
mặt tại phiên tòa) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H: Ông 
Nguyễn Hữu L2 – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Đ. (Có mặt tại phiên tòa) 

3.2 Ông Trịnh Đình D, sinh năm 1959; địa chỉ: số 55/20 Đường S, 
Phường M , quận N, thành phố Đà Nẵng; Tạm trú: Căn hộ A1-4.4 Chung cư F, 
phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt tại phiên tòa) 

3.3 Ông Trịnh Nguyên G, sinh năm: 1989; Trú tại: Căn hộ AI-4-4 
Chung cư F, phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt tại phiên tòa 
theo đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

3.4 Ông Trịnh Phúc Đ, sinh năm: 1985; địa chỉ: số 55/20 Đường S, 
Phường M quận N, thành phố Đà Nẵng (có mặt). 

3.5 Bà Châu Thị Ánh D2,  sinh năm: 1988 (vắng mặt theo đơn yêu cầu 
xét xử vắng mặt).  

3.6 Trẻ Trịnh Gia M, sinh năm: 2015.  Cháu M do ông Trịnh Phúc Đ  
là người giám hộ. (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

3.7 Ông Hoàng Phi P , sinh năm: 1986. (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét 
xử vắng mặt). 

3.8 Ông Hoàng Phi V , sinh năm: 1988 (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét 
xử vắng mặt). 

Cùng trú tại: Căn hộ A1-4-4 Chung cư F, phường A quân B , Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

3.9 Ông Từ Minh H2 -Sinh năm: 1983; Trú tại: 90/9C Quang Trung (số 
mới: 138/44 Nguyễn Duy Cung), phường J, quận G , Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Vắng mặt). 

3.10 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng L ; Địa chỉ: 113/89 An 
Dương Vương, phường A, quận B, Thành phố Hô Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu N  - Giám đốc công ty (vắng 
mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt ). 

3.11 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản H ; Địa chỉ: 94 Cao 
Xuân Dục, phường F, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Hồng T  - Giám đốc công ty 
(vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

3.12 Ủy ban nhân dân Thành phố Đ , tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: 02 Trần 
Nhân Tông, phường G, Thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.  
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Người đại diện hợp pháp của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt: Ông 
Nguyễn Đức T3- Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đ 
(vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị H  - Người có quyề n lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn: 

Bà Đinh Thị Hà T có mua một số bất động sản nhưng do không thường 
xuyên có mặt tại Việt Nam nên đã nhờ Ông Nguyễn Công T2 đứng tên một số 
tài sản sau: 

-  Căn hộ số A1-5-4 (số mới: A1-4-4) Chung cư Lê Thành, phường A 
quận B. Căn hộ này do nguyên đơn chuyển tiền cho bị đơn mua năm 2007 theo 
hợp đồng số 114/LT/HĐ-DOC-ACRB (sau được đổi thành hợp đồng số 65-
2007/LT/HDMBCH-A.l ngày 18/08/2007). 

- Phần đất 200m2 thuộc thửa đất số 551 tờ bản đồ số 71D, phường 11, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mua năm 2006 và nhờ ông T2 đứng tên trên 
hợp đồng chuyển nhượng, sau đó Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt đã cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00698 ngày 04/01/2007 cho ông 
Nguyễn Công T2. 

- Thửa đất 102m2 tờ bản đồ số 01 bộ địa chính xã L , huyện Đ, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Thửa đất có diện tích 237,52m2 thuộc lô 43 tờ bản đồ số 4 thuộc 
phường X, Quận V, Thành phố Hò Chí Minh. 

Ngày 02/08/2008 bị đơn đã viết giấy xác nhận đứng tên dùm 04 tài sản nêu 
trên của nguyên đơn (BL. 413).  

Sau đó nguyên đơn nhiều lần yêu cầu bị đơn sang tên chủ quyền các tài sản 
đã đứng tên dùm nhưng bị đơn không thực hiện.  

Ngày 21/04/2009 nguyên đơn nộp đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn làm thủ tục 
chuyển quyền sở hữu căn hộ số 4 lầu 4 (tầng 5) mang số A1-5-4 (số mới: A1-4-
4) chung cư F.  

Sau khi Tòa án nhân dân quận Bình Tân thụ lý hồ sơ khởi kiện trên và 
thông báo cho phía bị đơn thì bị đơn đã thực hiện việc bán căn hộ trên cho Ông 
Từ Minh H2, ông Từ Minh H2 tiếp tục bán lại cho bà Nguyễn Thị H và ông 
Trịnh Đình Dõ. 

Hiện nay căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F hiện chưa được cấp 
giấy chứng nhận quyền sở hữu. 

Ngày 02/12/2009 bà Đinh Thị Hà T có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu tranh 
chấp hợp đồng mua căn hộ căn số 4 block 4 chung cư Lê Thành theo hợp đồng 
số 114 LT/HĐ-ĐC-ACBR với ông Nguyễn Công T2. 
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Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện hợp pháp của Bà Đinh Thị Hà T yêu 
cầu: 

+ Tòa án xem xét xác định căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F, 
phường A quận B là thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của Bà Đinh Thị Hà T. 
Yêu cầu hủy các hợp đồng mua bán giữa Ông Nguyễn Công T2 và Ông Từ 
Minh H2, giữa Ông Từ Minh H2òa và bà Nguyễn Thị H và buộc những người 
đang quản lý, cư trú trong căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F, phường 
A quận B phải giao lại căn hộ trên cho Bà Đinh Thị Hà T. 

+ Tòa án xem xét xác định phần đất 200m2 thuộc thửa 551, tờ bản đồ số 
71D - phường X, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là thuộc quyền sở hữu, 
quyền sử dụng của Bà Đinh Thị Hà T; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số H00698 ngày 04/01/2007 do ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt đã 
cấp cho Ông Nguyễn Công T2. 

Nguyên đơn đồng ý với biên bản định giá căn hộ năm 2010 và biên bản 
định giá giá trị đất tranh chấp tại thành phố Đà Lạt, không yêu cầu định giá lại. 

Đối với việc ông Trịnh Đình Dõ sửa chữa căn hộ trong khi Tòa án đang thụ 
lý giải quyết vụ án thì nguyên đơn đồng ý thanh toán lại số tiền sửa chữa căn hộ 
theo kết quả thẩm định giá là 56.619.000 đồng cho ông Trịnh Đình Dõ và bà 
Nguyễn Thị H . 

* Bị đơn ông Nguyễn Công T2 có bà Nguyễn Thị T4 đại diện theo văn bản 
ủy quyền ngày 06/10/2009 lập tại Ủy ban nhân dân quận T (BL.105) trình bày: 

Căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F, phường A quân B , Thành 
phố Hồ Chí Minh là của ông Nguyễn Công T2 mua chứ không phải như lời trình 
bày của nguyên đơn. Tháng 9/2009 bị đơn đã bán căn hộ trên cho Ông Từ Minh 
H2, hai bên đã hoàn tất thủ tục mua bán có sự đồng ý của Công ty TNHH TM-
XD F  

Đối với giấy xác nhận đứng tên dùm do bị đơn ký ngày 02/08/2008 là để 
làm tin cho việc vay mượn tiền giữa nguyên đơn và bị đơn, các giấy tờ liên quan 
đều bị nguyên đơn đột nhập vào nhà lấy hết nên bị đơn không biết bị đơn còn nợ 
nguyên đơn bao nhiêu tiền.  

Bị đơn không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Đến ngày 14/03/2011 bà Nguyễn Thị Trang làm đơn từ chối đại diện cho bị 
đơn Nguyễn Công Toàn (BL.417). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – Ông Từ Minh H  trình bày: 

Vào đầu tháng 9/2009 ông có mua căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung 
cư F, đường An Dương Vương, phường A quận B của ông Nguyễn Công T2, hai 
bên đã hoàn tất thủ tục mua bán và đã chuyển quyền sở hữu cho ông có sự xác 
nhận của Công ty TNHH TM-XD F.  
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Ngày 25/09/2009 ông đã chuyển nhượng căn hộ trên cho Bà Nguyễn Thị H  
hai bên đã hoàn tất thủ tục mua bán và ông đã giao căn hộ trên cho bà Nguyễn 
Thị H.  

Ông Từ Minh H2 cho rằng ông mua bán hợp pháp nên ông không liên quan 
gì đến việc tranh chấp của đôi bên. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Trịnh Đình D  và bà 
Nguyễn Thị H trình bày: 

Thông qua sự môi giới của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản G, 
ngày 25/09/2009 vợ chồng ông có mua căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung 
cư Lê Thành, đường An Dương Vương, phường A, quận B của Ông Từ Minh 
H2, việc mua bán có sự xác nhận của công ty TNHH TM -XD F chủ đầu tư và 
bà Nguyễn Thị H  đã ký hợp đồng mua bán trực tiếp với công ty F. Các chi phí 
phát sinh kể từ thời điểm vợ chồng ông bà được giao nhà thì ông bà đã nộp đủ. 
Hiện nay căn hộ trên được giao cho các con là Trịnh Phúc Đ, Châu Thị Ánh D2 
và Trịnh Nguyên G  quản lý sử dụng và sinh sống.  

Hiện căn hộ trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. 

Sau khi mua căn hộ thì ông bà có sửa chữa lại căn hộ gồm: lát sàn gỗ, mở 
rộng nhà vệ sinh, làm lại bếp và trần thạch cao vào năm 2016. Tổng giá trị sửa 
chữa khoảng 300.000.000 đồng. Việc sửa chữa kêu thợ tự do vào làm nên không 
có hóa đơn chứng từ để nộp cho Tòa án. 

Về việc định giá tài sản của Hội đồng định giá đối với căn hộ thì ông  bà 
không có ý kiến và không yêu cầu định giá lại. 

Đối với yêu cầu của nguyên đơn, ông bà cho rằng ông bà mua căn hộ trên là 
theo đúng quy định của pháp luật nên ông bà không đồng ý yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn. Trong trường hợp Tòa án giải quyết yêu cầu của nguyên đơn thì ông 
bà đề nghị nguyên đơn phải trả lại cho vợ chồng ông phần tiền đã bỏ ra mua căn hộ 
trên và phần tiền sửa chữa theo kết quả thẩm định giá là 56.619.000 đồng. 

_ Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - Ông Trịnh Nguyên G và Trịnh 
Phúc Đ  trình bày: Đồng ý với ý kiến như ông Trịnh Đình D  và bà Nguyễn Thị 
H  đã nêu, không có ý kiến gì khác và không yêu cầu định giá lại. 

Công ty TNHH TM —XD F trình bày: Công ty có chuyển nhượng căn hộ 
A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F, đường D,  phường A quận B có diện tích 
72m2 cho Ông Nguyễn Công T2 với giá 417.000.000 đồng (chưa có VAT). Ông 
Nguyễn Công T2 đã làm mọi thủ tục mua bán và đóng tiền đủ theo hợp đồng.  

Ngày 31/08/2009 ông Nguyễn Công T2 có báo mất bản chính hợp đồng 
mua bán căn hộ nói trên.  

Ngày 21/09/2009 công ty F có làm thủ tục chuyển nhượng căn hộ nói trên 
cho Ông Từ Minh H2  theo yêu cầu chuyển nhượng của ông Nguyễn Công T2.  
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Ngày 25/09/2009 ông Từ Minh H2 chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị 
H. Việc chuyển nhượng đã hoàn tất, hiện nay bà Nguyễn Thị Huê đang đứng tên 
và sử dụng căn hộ trên.  

Việc chuyển nhượng giữa các bên là tự nguyện và hợp pháp theo quy định 
của pháp luật. Khi chuyển nhượng công ty F không biết bà Đinh Thị Hà T nhờ 
ông Nguyễn Công T2 đứng tên dùm căn hộ trên. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Đức 
Trung - là người đại diện theo ủy quyền của trình bày: 

Qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến vụ án, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà 
Lạt có thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ841799 
ngày 04/01/2007 cho Ông Nguyễn Công T2, trình tự như sau:  

Ông Nguyễn Công T2 nhận chuyển nhượng từ bà Võ Thị Thu Hằng 200m2 
đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 551 tờ bản đồ số 71D phường 11, thành 
phố Đà Lạt cho theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 
1361/114/CN ngày 06/11/2006 được Ủy ban nhân dân phường 11, Thành phố 
Đà Lạt xác nhận ngày 04/12/2006. Đến ngày 04/01/2007, Ông Nguyễn Công T2 
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ841799 đối với thửa đất 
trên. Việc cấp giấy chứng nhận cho ông T2 thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 
tại thời điểm cấp giấy. 

Việc tranh chấp đòi lại tài sản giữa Bà Đinh Thị Hà T với Ông Nguyễn 
Công T2 liên quan đến phần đất trên, đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo 
quy định của pháp luật dân sự. Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt sẽ thực hiện 
các bước tiếp theo khi có kết quả giải quyết của Tòa án. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ Bất động sản G, ông Hoàng Phi P , ông Hoàng Phi V  và bà Châu Thị Ánh D 
không có ý kiến gì và có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

Ngày 27/09/2010 Tòa án nhân dân quận B đã đưa vụ án ra xét xử và quyết 
định tại Bản án sơ thẩm số 93/2010/DSST như sau: 

“Chấp nhận yêu cầu của Bà Đinh Thị Hà T có ông Trân Hữu L  đại diện về 
việc “Tranh chấp quyền sỡ hữu tài sản”đối với Ông Nguyễn Công T2. 

Xác định căn hộ số A 1-5-4 (số mới là A 1-4-4) Chung cư F đường A , 
phường A quận B, TP.HCM là của Bà Đinh Thị Hà T; 

Do căn hộ trên đã được chuyển nhượng cho Ông Từ Minh H2  và ông H2 
đã bán cho Bà Nguyễn Thị H  hiện bà H  là người đang quản lý và sử dụng căn 
hộ trên nên; Việc mua bán giữa các bên hoàn toàn đúng qui định của pháp luật 
và các đương sự này không có lỗi trong vụ mua bán trên; nên không thể buộc 
ông T2 giao trả căn hộ trên lại cho bà T được nên cần buộc Ông Nguyễn Công 
T2 có trách nhiệm trả cho Bà Đinh Thị Hà T số tiền 883.560.000 đồng (tám 
trăm tám mươi ba triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng), tiền trị giá căn nhà số 
A1-5-4 Chung cư F đường A , quận B, TP.HCM. 
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Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H có Ông Trịnh Đình D đại diện về 
việc công nhận căn hộ số A1-5-4 Chung cư F đường A , quận B, TP.HCM thuộc 
quyền sở hữu của bà.” 

Bản án trên đã bị người đại diện của bị đơn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ 
bản án sơ thẩm do các sai lầm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng và nguyên đơn 
kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng giao trả nguyên trạng căn hộ 
chung cư Lê Thành cho nguyên đơn. 

Ngày 12/01/2011, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc 
thẩm vụ án trên và tại bản án phúc thẩm số 32/2011/DSPT đã nhận định cấp sơ 
thẩm đã có sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra vụ án nên quyết định 
hủy toàn bộ bản án giao hồ sơ về Tòa án nhân dân quận Bình Tân giải quyết lại 
theo thủ tục sơ thẩm. 

Sau khi vụ án được Tòa án nhân dân quận Bình Tân thụ lý lại, nguyên đơn 
đã có đơn khởi kiện bổ sung ngày 17/06/2013 yêu cầu: xác định quyền sử dụng 
đất 200m2 thuộc thửa 551 tờ bản đồ số 71D thuộc phường 11, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn và nguyên đơn được quyền 
liên hệ cơ quan chức năng để chuyển quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã 
được Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số H00698 ngày 04/01/2007 cho ông Nguyễn Công T2. 

Ngày 14/03/2011, người đại diện hợp pháp của bị đơn có văn bản từ chối 
việc nhận ủy quyền do bận công việc và không liên lạc được với bị đơn. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện thủ tục thông báo về việc từ chối nhận ủy 
quyền và tống đạt, niêm yết văn bản tố tụng cho bị đơn nhưng phía bị đơn vắng 
mặt và không có văn bản trình bày ý kiến khác. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập. 

Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã đưa vụ án ra xét xử và quyết định tại 
Bản án sơ thẩm số 1266/2018/DSST ngày 30/11/2018 như sau: 

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Đinh Thị Hà T đối với Ông Nguyễn 
Công T2: 

1.1/ Công nhận căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư F, phường A 
quận B là thuộc quyền sở hữu của Bà Đinh Thị Hà T. 

1.2/ Hủy hợp đồng mua bán căn hộ ngày 18/08/2007 giữa công ty TNHH 
Thương mại Xây dựng Lê Thành và bà Nguyễn Thị H ; Hủy biên bản chuyển 
nhượng hợp đồng ngày 20/09/2009 và biên bản chuyển nhượng hợp đồng số 
05/BB/2009 ngày 25/09/2009 có chữ ký ghi tên Ông Từ Minh H2, bà Nguyễn Thị 
H và chữ ký đóng dấu đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Thương mại 
Xây dựng Lê Thành. 

1.3/ Hủy biên bản chuyển nhượng hợp đồng ngày 21/9/2009 có chữ ký ghi 
tên ông Nguyễn Công T2, Ông Từ Minh H2òa và chữ ký đóng dấu đại diện theo 
pháp luật của công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành. 
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1.4/ Buộc Bà Nguyễn Thị H  Ông Trịnh Đình D, Ông Trịnh Nguyên G, 
ôngTrịnh Phúc Đồng, bà Châu Thị Ánh Diễm, ông Hoàng Phi Phụng, ông 
Hoàng Phi Vũ giao trả lại căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung cư Lê Thành, 
phường A quận B cho Bà Đinh Thị Hà T trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản 
án có hiệu lực pháp luật. 

1.5/ Bà Đinh Thị Hà T có quyền liên hệ với công ty TNHH Thương mại Xây 
dựng F để điều chỉnh tên trên hợp đồng mua bán căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-
4) chung cư F, phường A quận B từ tên ông Nguyên Công T2 sang tên Bà Đinh 
Thị Hà T, có quyền liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp 
giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản trên. 

1.6/ Buộc Bà Đinh Thị Hà T có trách nhiệm thanh toán lại cho bà Nguyễn 
Thị H 56.619.000 (năm mươi sáu triệu sáu trăm mười chín ngàn) đồng là số tiền 
mà bà Huê trình bày đã bỏ ra sửa chữa căn hộ A1-5-4 (số mới: A1-4-4) chung 
cư F, phường A quận B. Việc thanh toán lại số tiền trên được thực hiện ngay sau 
khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

1.7/ Công nhận phần đất 200m2 thuộc thửa 551, tờ bản đồ số 71D - phường 
11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là thuộc quyền sử dụng của Bà Đinh Thị 
Hà T.  

1.8/ Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00698 ngày 04/01/2007 
do ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt cấp cho Ông Nguyễn Công T2. Bà Đinh 
Thị Hà T có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng 
đất đối với phần đất 200 m2 thuộc thửa 551, tờ bản đồ số 71D -phường 11, 
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án và 
quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 07/12/2018, bà Nguyễn Thị H  kháng cáo một phần bản án sơ thẩm 
về việc yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán căn hộ từ công ty  F sang tên bà 
Nguyễn Thị H  là đúng quy định pháp luật và yêu cầu công nhận căn hộ trên 
thuộc sở hữu hợp pháp của bà Nguyễn Thị H .  

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bên đương sự không thỏa thuận được về việc 
giải quyết vụ án. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – bà Nguyễn Thị H  kháng cáo do 
người đại diện hợp pháp trình bày: Yêu cầu sửa một phần bản án sơ thẩm theo 
hướng không chấp nhận yêu cầu bàn giao căn hộ và không đồng ý hủy hợp đồng 
chuyển nhượng căn hộ giữa ông Từ Minh H2 cho bà Nguyễn Thị H . Bà Nguyễn 
Thị H  nhận chuyển nhượng hợp đồng từ ông Từ Minh H2 với giá 719.000.000đ 
và công ty  F đã ký hợp đồng mua bán căn hộ và ký hợp đồng bàn giao căn hộ 
với bà Nguyễn Thị H . Cho đến nay căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H  trình bày 
quan điểm tranh luận: Bản án sơ thẩm có những điểm sai sau ảnh hưởng đến 
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quyền lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H : Tuyên hợp đồng chuyển nhượng 
căn hộ vô hiệu theo Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2015 nhưng không dẫn chiếu 
điều khoản theo Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 để dẫn đến hợp đồng vô 
hiệu. Khi ông Từ Minh H2 nhận chuyển nhượng quyền mua căn hộ từ ông 
Nguyễn Công T2 thì ông Từ Minh H2 không biết bà Đinh Thị Hà T có tranh 
chấp quyền sở hữu căn hộ. Đến khi ông Từ Minh H2 chuyển nhượng lại cho bà 
Nguyễn Thị H thì đây là giao dịch dân sự hoàn toàn hợp pháp giữa những người 
ngay tình vì không biết có tranh chấp và cũng không có ngăn chặn giao dịch 
chuyển nhượng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định mối quan hệ tranh chấp giữa ông 
Nguyễn Công T2 với ông Từ Minh H2 và giữa ông Từ Minh H2 với bà Nguyễn 
Thị H là giao dịch chuyển nhượng mua bán căn hộ là không đúng vì khi giao 
dịch chỉ là chuyển nhượng quyền mua căn hộ, căn hộ khi đó chưa hình thành, 
chỉ khi căn hộ hình thành lúc đó mới có biên bản bàn giao căn hộ giữa công ty  F 
với bà Nguyễn Thị H . Do vậy, đây không phải là quan hệ giao dịch nhà ở theo 
Luật Nhà ở và cho đến nay căn hộ vẫn chưa được cấp quyền sở hữu nên không 
thể là đối tượng của giao dịch nhà ở. Bản án cấp sơ thẩm lần thứ hai đã không áp 
dụng quy định về bảo vệ người thứ ba ngay tình dù trước đó bản án sơ thẩm lần 
đầu đã có áp dụng quy định này. Tại thời điểm giao dịch, ông Từ Minh H2 và bà 
Nguyễn Thị H không thể biết nguyên đơn đang tranh chấp căn hộ với ông 
Nguyễn Công T2. 

Người đại diện hợp pháp của Nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn đã 
chuyển cho ông Nguyễn Công T2 số tiền 502.902.000 đồng là tiền mua căn hộ 
chung cư F theo giá có VAT. Số tiền chuyển cho bị đơn có chứng từ đã nộp cho 
Tòa án và bị đơn đã xác nhận đứng tên mua dùm căn hộ cho nguyên đơn như 
giấy xác nhận ngày 02/08/2008. Bà Đinh Thị Hà T là người Việt Nam, tại thời 
điểm mua các tài sản trên nguyên đơn đang du học tại Đức, không có mặt tại 
Việt Nam nên nhờ ông Nguyễn Công T2 đứng tên dùm. Đối với ý kiến của phía 
người đại diện của người kháng cáo phía nguyên đơn không có ý kiến tranh 
luận. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ông Trịnh Phúc Đ g trình bày: 
Mẹ ông mua căn hộ là có sự tham gia của ba bên bao gồm cả ông Từ Minh H2 
và công ty  F, giao dịch đã được công ty  F kiểm tra tính hợp pháp và nếu lúc đó 
biết có tranh chấp thì gia đình ông đã không mua, nên gia đình ông là người 
ngay tình khi nhận chuyển nhượng căn hộ. Bản án sơ thẩm dã không bảo vệ cho 
người thứ ba ngay tình mà lại tuyên buộc gia đình ông phải bàn giao căn hộ 
trong khi gia đình ông mua hoàn toàn hợp pháp, gia đình ông phải giao lại căn 
hộ thì tiền gia đình ông mua căn hộ không được xem xét, trong khi đó ông 
Nguyễn Công T2 có quan hệ mua bán dùm bà Đinh Thị Hà T đúng ra thì phải có 
trách nhiệm với bà Đinh Thị Hà T thì lại có một khoản tiền do bán căn hộ cho 
ông Từ Minh H2, ông Từ Minh H2 bán lại cho chúng tôi cũng đã thu về số tiền 
của mình, như vậy nguyên đơn thì có nhà, bị đơn thì có tiền còn chúng tôi mua 
bán ngay tình thì mất tiền và không được căn hộ. 

Vị Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 
kiến: 
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Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm kết thúc phần tranh luận 
tại phiên tòa phúc thẩm và trước khi nghị án, những người tiến hành tố tụng đã 
thực hiện đúng và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy 
định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung kháng cáo, xét thấy bà Nguyễn Thị H  kháng cáo một phần 
bản án sơ thẩm căn hộ chung cư Lê Thành, bà Nguyễn Thị H  mua căn hộ khi đã 
có tranh chấp tại Tòa án, hợp đồng chuyển nhượng căn hộ ghi ngày 18/08/2008 
là không đúng thực tế vì bà Nguyễn Thị H  không mua căn hộ ngày này. Kháng 
cáo của bà Nguyễn Thị H  không có cơ sở nên đề nghị không chấp nhận kháng 
cáo, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hình thức: Kháng cáo của bà Nguyễn Thị H trong thời hạn luật định 
và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định nên được chấp nhận để xem 
xét lại bản án theo thủ tục phúc thẩm.  

 [2] Về nội dung kháng cáo:  

Bà Nguyễn Thị H  kháng cáo với nội dung không đồng ý hủy hợp đồng 
chuyển nhượng căn hộ giữa ông Từ Minh H2 cho bà Nguyễn Thị H và không 
đồng ý bàn giao căn hộ bà Nguyễn Thị H đã mua cho nguyên đơn, xét thấy: 

Theo Giấy xác nhận đứng tên dùm ngày 02/08/2008 (BL.82), bị đơn xác 
nhận mua và đứng tên dùm chung cư Lê Thành Block 1 căn số 4, lầu 4 (tầng 5) 
diện tích 72m2 theo hợp đồng số 114LT/HĐĐC-ACBR địa chỉ đường A, 
phường A , quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cùng ba thửa đất khác. Theo bản tự 
khai ngày 14/10/2009 (BL.163) do người đại diện hợp pháp của bị đơn trình 
bày: Ông Nguyễn Công T2 cần đầu tư nhà đất nên có vay mượn tiền một số 
người, trong đó có nguyên đơn. Theo biên bản hòa giải ngày 07/12/2009 
(BL.176-178) người đại diện của bị đơn trình bày ông Nguyễn Công T2 viết 
giấy xác nhận đứng tên dùm nhà đất cho nguyên đơn là để làm tin cho việc vay 
mượn tiền nhưng không xác định được số tiền mượn và số tiền đã trả, số tiền 
chưa trả với lý do là bị nguyên đơn đột nhập vào nhà của bị đơn để lấy đi toàn 
bộ giấy tờ của bị đơn. Phía bị đơn không có bất cứ số liệu, tài liệu, chứng cứ gì 
để chứng minh cho lời trình bày của mình nên không có cơ sở để phủ nhận được 
chứng cứ đã được bị đơn xác nhận là giấy xác nhận đứng tên dùm ngày 
02/08/2008 (BL.82), vì vậy bản án sơ thẩm nhận định quan hệ tranh chấp là đòi 
tài sản và nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại tài sản đứng tên dùm là căn hộ 
chung cư F là có căn cứ. 

Căn cứ hợp đồng mua căn hộ số 65-2007/LT/HĐMBCH-A.l ngày 
18/08/2007, công ty TNHH TM-XD F đã bán cho ông Nguyễn Công T2 căn hộ 
số A-1-5-4 (Block 1 căn số 4, lầu 4 (tầng 5) trị giá 417.600.000đồng (BL.66-67), 
giá có VAT theo trình bày của người đại diện nguyên đơn là 502.902.000đ. Như 
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vậy, giá trị căn hộ này chính là số tiền 502.902.000đ nguyên đơn đã giao cho bị 
đơn để nhờ mua dùm căn hộ cho nguyên đơn. Tại thời điểm mua căn hộ, căn hộ 
vẫn chưa được hình thành và chưa được bàn giao về mặt thực tế, do vậy bị đơn 
chỉ đứng tên dùm cho nguyên đơn trên hợp đồng mua bán căn hộ, không phải 
đứng tên chủ quyền căn hộ.  

Mặt khác, bị đơn đã chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho ông Từ 
Minh H2 và công ty  F đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với ông Từ Minh H2. 
Vậy, bị đơn không còn là chủ sở hữu căn hộ kể từ thời điểm chuyển nhượng cho 
ông Từ Minh H2.  

Xét thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ giữa ông Từ Minh H2 
và bị đơn, đây là giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ hình thành 
trong tương lai, không phải là giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở nên 
việc chuyển nhượng hợp đồng được thực hiện tại công ty  F mà không phải thực 
hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu bất động sản nên thỏa thuận chuyển nhượng 
hợp đồng mua bán căn hộ giữa bị đơn, ông Từ Minh H2 được thực hiện có sự 
đồng thuận của công ty  F và tuân thủ các quy định về thủ tục chuyển nhượng 
theo quy định của công ty  F và quy định pháp luật về giao dịch chuyển nhượng 
hợp đồng mua bán căn hộ (Điểm b Khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở năm 2005, Luật 
Kinh doanh bất động sản năm 2006 không quy định hợp đồng mua bán căn hộ 
với tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở, kinh doanh bất động sản phải công 
chứng, chứng thực) nên hoàn toàn hợp pháp và phát sinh hiệu lực từ ngày ký.  

Tại thời điểm chuyển nhượng  21/09/2009, căn hộ này không bị ngăn chặn 
mua bán, chuyển nhượng bởi cơ quan có thẩm quyền, tuy lúc này nguyên đơn đã 
khởi kiện đòi quyền sở hữu căn hộ nhưng nguyên đơn không có văn bản thông 
báo đến công ty  F về sự việc tranh chấp và công ty  F cũng không được đưa vào 
tham gia tố tụng để thông báo về việc tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền 
sở hữu căn hộ của công ty nên công ty  F không thể biết căn hộ trên có phát sinh 
tranh chấp. Do vậy, giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trên 
giữa bị đơn và ông Từ Minh H2 thì ông Từ Minh H2 hoàn toàn ngay tình. 

Sau đó, đến ngày 25/09/2009 ông Từ Minh H2 chuyển nhượng hợp đồng 
mua bán căn hộ cho bà Nguyễn Thị H  và công ty  F đã ký hợp đồng cùng số 65-
2007/LT/HĐMBCH-A.l và ngày 18/08/2007 với nội dung bán căn hộ A-1-5-4 
(Block 1 căn số 4, lầu 4 (tầng 5) trị giá 417.600.000đồng chưa có VAT cho bà 
Nguyễn Thị H . Việc chuyển nhượng này cũng hoàn toàn hợp pháp và ngay tình 
do cả ba người tham gia giao dịch đều không thể biết có tranh chấp phát sinh 
liên quan đến quyền sở hữu căn hộ. Căn cứ Khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự 
năm 2005, quyền lợi hợp pháp của người thứ ba ngay tình cần được bảo vệ do 
vậy kháng cáo của bà Nguyễn Thị H  là có cơ sở và có căn cứ nên được chấp 
nhận. Về giá trị sửa chữa căn hộ, do căn hộ thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn 
Thị H  nên bà Nguyễn Thị H  tự chịu chi phí sửa chữa cho chính gia đình mình 
sử dụng. 

Việc nguyên đơn giao tiền cho bị đơn nhờ mua dùm căn hộ chung cư Lê 
Thành, nguyên đơn khởi kiện đòi bị đơn giao quyền sở hữu căn hộ, tuy nhiên do 
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nguyên đơn đã không thông báo đến công ty  F là người đang quản lý căn hộ 
nên nguyên đơn cũng có lỗi trong việc để xảy ra tình trạng bị đơn tự ý chuyển 
nhượng căn hộ cho người khác, do vậy nguyên đơn chỉ được nhận lại giá trị căn 
hộ từ bị đơn theo yêu cầu đòi tài sản của mình.  

Bên cạnh đó, giá trị căn hộ khi bị đơn chuyển nhượng cho ông Từ Minh H2 
theo biên bản thỏa thuận có sự chứng kiến của người môi giới là công ty Hồng 
Gia có giá trị là 750.000.000đ (BL.122-125), lớn hơn giá trị tại thời điểm bị đơn 
mua của công ty  F là 502.902.000đ (Có VAT) theo trình bày của người đại diện 
nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm, vậy giá trị chênh lệch là lợi nhuận phát sinh 
mà bị đơn là người có công trong việc đứng tên mua dùm căn hộ cho nguyên 
đơn là người đang sinh sống học tập tại nước ngoài trong thời điểm ký hợp đồng 
mua căn hộ, theo tinh thần án lệ số 02/2006/AL của TANDTC, bị đơn được 
được hưởng 50% giá trị chênh lệch do phát sinh lợi nhuận. Vậy, số tiền bị đơn 
có trách nhiệm thanh toán lại cho nguyên đơn để chấm dứt nghĩa vụ của bị đơn 
theo thỏa thuận đứng tên dùm ngày 02/08/2008 là : 502.902.000đ + 
(750.000.000đ – 502.902.000đ)/2 = 626.451.000đ. 

Như vậy, cần sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu của 
nguyên đơn để buộc bị đơn có nghĩa vụ hoàn trả cho nguyên đơn số tiền mua 
dùm căn hộ và 50% số tiền lợi nhuận từ việc chuyển nhượng căn hộ. 

Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giữ 
nguyên bản án sơ thẩm là không phù hợp nên không được chấp nhận, Hội đồng 
xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị H , sửa một phần bản 
án sơ thẩm. 

Những phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo phát sinh hiệu 
lực pháp luật. 

Do sửa án sơ thẩm nên án phí sơ thẩm cần được tính lại như sau:  

Nguyên đơn phải chịu án phí  là 6.172.950đ trên số tiền bị đơn được hưởng 
123.549.000đ từ lợi nhuận phát sinh do chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn 
hộ cho ông Từ Minh H2. 

Bị đơn chịu án phí có giá ngạch là 29.058.040đ đối với số tiền phải hoàn trả 
cho nguyên đơn là 626.451.000đ và án phí 19.000.000đ đối với quyền sử dụng 
đất tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có giá trị 380.000.000đ theo chứng thư thẩm định 
giá số 607.2017.VT.HS ngày 21/08/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá 
Việt Tín. 

Chi phí tố tụng liên quan đến định giá, thẩm định giá do nguyên đơn tự 
nguyện chịu và không có kháng cáo nên không xét lại. 

Án phí phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên đương sự kháng cáo không 
phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000đ, được nhận lại tạm ứng án phí phúc 
thẩm đã nộp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ:  

- Khoản 2 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 2 Điều 308, Điều 309 
Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- 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;  

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H : Sửa một phần bản án sơ 
thẩm số 1266/2018/DSST ngày 30/11/2018  của Tòa án nhân dân quận Bình Tân 
– Thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Bà Đinh Thị Hà T đối vói 
Ông Nguyễn Công T2: 

1.1/ Công nhận  thỏa thuận đứng tên dùm ngày 02/08/2008 giữa bà Đinh 
Thị Hà Thanh và ông Nguyễn Công T2 về căn hộ A1-5-4 chung cư F, phường A 
quận B và phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71.D phường 11, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

1.2/ Ông Nguyễn Công T2 có trách nhiệm hoàn trả cho bà Đinh Thị Hà T 
số tiền 626.451.000đ (sáu trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn 
đồng) để chấm dứt nghĩa vụ của bị đơn theo thỏa thuận đứng tên dùm ngày 
02/08/2008. Thực hiện nghĩa vụ giao đủ số tiền trên ngay khi bản án có hiệu lực 
pháp luật.  

Chậm thực hiện nghĩa vụ giao tiền, ông Nguyễn Công T2 sẽ phải chịu thêm 
tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 
468 Bộ luật dân sự năm 2015 kể từ ngày Bà Đinh Thị Hà T có đơn yêu cầu thi 
hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nêu trên. 

 1.3/ Công nhận phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71D -
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là thuộc quyền sử dụng của bà 
Đinh Thị Hà Thanh.  

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ841799 (số vào sổ H00698) 
ngày 04/01/2007 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt cấp cho Ông Nguyễn 
Công T2. 

Bà Đinh Thị Hà T có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng ký 
quyền sử dụng đất đối với phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71D 
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

1.4/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Đinh Thị Hà T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 6.172.950đ. Được trừ 
vào tạm ứng án phí đã nộp 14.500.000đồng (mười bốn triệu năm trăm ngàn 
đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00928 ngày 08/09/2009 và số 
AD/2012/03004 ngày 25/09/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình 
Tân, nguyên đơn được nhận lại  8.327.050 (tám triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn 
không trăm năm mươi) đồng số tiền tạm ứng án phí chênh lệch thừa còn lại.  
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Ông Nguyễn Công T2 phải chịu án phí đối với yêu cầu hoàn trả giá trị căn 
hộ là 29.058.000đ (hai mươi chín triệu không trăm năm mươi tám ngàn đồng) và 
án phí 13.906.800đ (mười ba triệu chín trăm lẻ sáu ngàn tám trăm đồng) đối với 
yêu cầu đòi quyền sử dụng thửa đất số 551, tờ bản đồ số 71D - phường 11, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng án phí sơ thẩm ông T2 phải chịu là 
42.964.800đ (bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm đồng). 

1.5/ Chi phí tố tụng do Bà Đinh Thị Hà T tự nguyện chịu và đã thực hiện 
xong. 

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 của Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
của Luật Thi hành án dân sự. 

2.Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo không phải chịu án phí dân sự 
phúc thẩm, bà Nguyễn Thị H  được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng)  tiền 
tạm ứng án phí theo biên lai số 0030646 ngày 07/12/2018 của Chi cục Thi hành 
án Dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
-Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân TPHCM;                               
- Cục Thi hành án dân sự TPHCM; 
- Tòa án nhân dân quận B; 
- Chi cục Thi hành án quận B; 
- Các đương sự 
- Lưu VT, HS.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 
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Bà Đinh Thị Hà T có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng ký 
quyền sử dụng đất đối với phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71D 
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

1.4/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Đinh Thị Hà T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 6.172.950đ. Được trừ 
vào tạm ứng án phí đã nộp 14.500.000đồng (mười bốn triệu năm trăm ngàn 
đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00928 ngày 08/09/2009 và số 
AD/2012/03004 ngày 25/09/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình 
Tân, nguyên đơn được nhận lại  8.327.050đ (tám triệu ba trăm hai mươi bảy 
ngàn không trăm năm mươi) đồng số tiền tạm ứng án phí chênh lệch thừa còn 
lại.  

Ông Nguyễn Công T2 phải chịu án phí đối với yêu cầu hoàn trả giá trị căn 
hộ là 29.058.000đ (hai mươi chín triệu không trăm năm mươi tám ngàn đồng) và 
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án phí 13.906.800đ (mười ba triệu chín trăm lẻ sáu ngàn tám trăm đồng) đối với 
yêu cầu đòi quyền sử dụng thửa đất số 551, tờ bản đồ số 71D - phường 11, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng án phí sơ thẩm ông T2 phải chịu là 
42.964.800đ (bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm đồng). 

1.5/ Chi phí tố tụng do Bà Đinh Thị Hà T tự nguyện chịu và đã thực hiện 
xong. 

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 của Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
của Luật Thi hành án dân sự. 

2. Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo không phải chịu án phí dân 
sự phúc thẩm, bà Nguyễn Thị H  được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng)  
tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0030646 ngày 07/12/2018 của Chi cục Thi 
hành án Dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 Vũ Thị Xuân Trang 

 

    Phan Thị Hằng 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

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

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi  10  giờ  30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

Tại phòng nghị án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Bà Vũ Thị Xuân Trang 

Bà Phan Thị Hằng  
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Tiến hành nghị án vụ án dân sự  thụ lý số: 142/2019/DSPT ngày 25 tháng 
01 năm 2019 về việc “Đòi tài sản”. giữa:  

4. Nguyên đơn: Bà Đinh Thị Hà T -Sinh năm: 1972; Địa chỉ: số 77/19 Lý 
Tự Trọng, phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Hữu L -Sinh năm: 
1961; Địa chỉ: số 227 Điện Biên Phủ, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh (Theo Giấy ủy quyền ngày 24/08/2009 lập tại Ủy ban nhân dân Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh). (Có mặt tại phiên tòa). 

5. Bị đơn:  Ông Nguyễn Công T2 -Sinh năm: 1972; Địa chỉ: số 245/51/9 
(số mới: 149/10/3A) Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh.(Vắng mặt tại phiên tòa). 

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.13 Bà Nguyễn Thị H  sinh năm 1959;  địa chỉ: số 55/20 Đường S, 
Phường M quận N, thành phố Đà Nẵng; Tạm trú: Căn hộ A1-4.4 Chung cư F, 
phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị H Bà Nguyễn Thị Kim T3 
đại diện tham gia tố tụng tại giai đoạn phúc thẩm theo Giấy ủy quyền ngày 
28/07/2019 tại Ủy ban nhân dân phường Mỹ An quận S Thành phố Đà Nẵng). 
(Có mặt tại phiên tòa) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H Ông 
Nguyễn Hữu L2 – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Đà Nẵng. (Có mặt tại phiên tòa) 

3.14 Ông Trịnh Đình D, sinh năm 1959; địa chỉ: số 55/20 Đường S, 
Phường M quận N, thành phố Đà Nẵng; Tạm trú: Căn hộ A1-4.4 Chung cư F, 
phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt tại phiên tòa) 

3.15 Ông Trịnh Nguyên G, sinh năm: 1989; Trú tại: Căn hộ AI-4-4 
Chung cư F, phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt tại phiên tòa 
theo đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

3.16 Ông Trịnh Phúc Đ, sinh năm: 1985; địa chỉ: số 55/20 Đường S, 
Phường M quận N, thành phố Đà Nẵng (có mặt). 

3.17 Bà Châu Thị Ánh D2,  sinh năm: 1988 (vắng mặt theo đơn yêu cầu 
xét xử vắng mặt).  

3.18 Trẻ Trịnh Gia M, sinh năm: 2015.  Cháu Minh do ông Trịnh Phúc 
Đồng là người giám hộ. (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

3.19 Ông Hoàng Phi Phụng, sinh năm: 1986. (vắng mặt theo đơn yêu 
cầu xét xử vắng mặt). 

3.20 Ông Hoàng Phi Vũ, sinh năm: 1988 (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét 
xử vắng mặt). 

Cùng trú tại: Căn hộ A1-4-4 Chung cư F, phường A quân Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3.21 Ông Từ Minh H2òa -Sinh năm: 1983; Trú tại: 90/9C Quang Trung 
(số mới: 138/44 Nguyễn Duy Cung), phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh. (Vắng mặt). 

3.22 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành ; Địa chỉ: 113/89 
An Dương Vương, phường A quận B, Thành phố Hô Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Nghĩa - Giám đốc công ty 
(vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt ). 

3.23 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Hồng Gia ; Địa chỉ: 94 
Cao Xuân Dục, phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Hồng Thắm - Giám đốc công ty 
(vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

3.24 Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: 02 
Trần Nhân Tông, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

Người đại diện hợp pháp của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt: Ông 
Nguyễn Đức Trung - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 
Đà Lạt (vắng mặt theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Hội đồng xét xử biểu quyết 3/3, quyết định: 

Căn cứ:  

- Khoản 2 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 2 Điều 308, Điều 309 
Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- 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;  

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H : Sửa một phần bản án sơ 
thẩm số 1266/2018/DSST ngày 30/11/2018  của Tòa án nhân dân quận Bình Tân 
– Thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Bà Đinh Thị Hà T đối vói 
Ông Nguyễn Công T2: 

1.1/ Công nhận  thỏa thuận đứng tên dùm ngày 02/08/2008 giữa bà Đinh 
Thị Hà Thanh và ông Nguyễn Công T2 về căn hộ A1-5-4 chung cư F, phường A 
quận B và phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71.D phường 11, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

1.2/ Ông Nguyễn Công T2 có trách nhiệm hoàn trả cho bà Đinh Thị Hà T 
số tiền 626.451.000đ (sáu trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn 
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đồng) để chấm dứt nghĩa vụ của bị đơn theo thỏa thuận đứng tên dùm ngày 
02/08/2008. Thực hiện nghĩa vụ giao đủ số tiền trên ngay khi bản án có hiệu lực 
pháp luật.  

Chậm thực hiện nghĩa vụ giao tiền, ông Nguyễn Công T2 sẽ phải chịu thêm 
tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 
468 Bộ luật dân sự năm 2015 kể từ ngày Bà Đinh Thị Hà T có đơn yêu cầu thi 
hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nêu trên. 

 1.3/ Công nhận phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71D -
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là thuộc quyền sử dụng của bà 
Đinh Thị Hà Thanh.  

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ841799 (số vào sổ H00698) 
ngày 04/01/2007 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt cấp cho Ông Nguyễn 
Công T2. 

Bà Đinh Thị Hà T có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng ký 
quyền sử dụng đất đối với phần đất 200m2 thuộc thửa số 551, tờ bản đồ số 71D 
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

1.4/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Đinh Thị Hà T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 6.172.950đ. Được trừ 
vào tạm ứng án phí đã nộp 14.500.000đồng (mười bốn triệu năm trăm ngàn 
đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00928 ngày 08/09/2009 và số 
AD/2012/03004 ngày 25/09/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình 
Tân, nguyên đơn được nhận lại  8.327.050 (tám triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn 
không trăm năm mươi) đồng số tiền tạm ứng án phí chênh lệch thừa còn lại.  

Ông Nguyễn Công T2 phải chịu án phí đối với yêu cầu hoàn trả giá trị căn 
hộ là 29.058.000đ (hai mươi chín triệu không trăm năm mươi tám ngàn đồng) và 
án phí 13.906.800đ (mười ba triệu chín trăm lẻ sáu ngàn tám trăm đồng) đối với 
yêu cầu đòi quyền sử dụng thửa đất số 551, tờ bản đồ số 71D - phường 11, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng án phí sơ thẩm ông T2 phải chịu là 
42.964.800đ (bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm đồng). 

1.5/ Chi phí tố tụng do Bà Đinh Thị Hà T tự nguyện chịu và đã thực hiện 
xong. 

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 của Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
của Luật Thi hành án dân sự. 

2.Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo không phải chịu án phí dân sự 
phúc thẩm, bà Nguyễn Thị H  được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng)  tiền 
tạm ứng án phí theo biên lai số 0030646 ngày 07/12/2018 của Chi cục Thi hành 
án Dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2018. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 
cùng nghe và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Phan Thị Hằng 

 

 

 

    Vũ Thị Xuân Trang 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC HÒA Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

  TỈNH LONG AN          

Bản án số:149/2019/DS-ST 

Ngày: 25 - 9 - 2019

V/v: Tranh chấp hợp đồng tặng cho  

quyền sử dụng đất & Hợp đồng chuyển 

        nhượng quyền sử dụng đất.

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

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

Thẩm phán – chủ Tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng

2. Bà Trần Thị Đổi

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện

Đức Hòa, Tỉnh Long An. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Còn – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23 và 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

672/2019/TLST- DS ngày 07 tháng 12 năm 2018; thụ lý phản tố số 01/ 

2019/TLST-DS ngày 08/01/2019; thụ lý bổ sung số 10/2019/TLST – ST ngày 

23/4/2019; thụ lý yêu cầu độc lập số 12/2019/TLST – DS ngày 22/7/2019;  thụ 

lý yêu cầu độc lập số 16/2019/TLST – DS ngày 05 tháng 8 năm 2019 theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 218/2019/QĐXX- ST ngày 14 tháng 8 năm 2019 

giữa: 

1. Nguyên đơn:

1.1/ Bà Phạm Thị Kim Ch, sinh năm 1957

1.2/ Ông Phan Quốc D, sinh năm 1984

1.3/ Bà Phan Thị Thanh Ng, sinh năm 1987

1.4/ Bà Phan Thị Thu H, sinh năm 1982

1.5/ Bà Phan Thị Lệ Tr, sinh năm 1990

Cùng địa chỉ: Ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Tỉnh

Long An. Người đại diện theo ủy quyền cho ông D, bà Ng, bà H, bà Tr là bà 

Phạm Thị Kim Ch (Theo văn bản ủy quyền ngày 10/9/2018) (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nguyên đơn là ông 

Nguyễn Minh Th – Luật sư Văn Phòng Luật sư Nguyễn Th thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh Long An (có mặt). 
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2.Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1952.  

Địa chỉ: Ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

 Người đại diện theo ủy quyền của bà Đứng là ông Thái Hoàng D, sinh 

năm 1990. Địa chỉ: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

(Theo văn bản ủy quyền ngày 25/12/2018) (có mặt). 

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

3.1/ Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa do ông Trần Văn L – Chủ tịch 

Địa chỉ: Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Người đại diện theo ủy quyền của chủ tịch là ông Lê Thanh T theo Văn 

bản ủy quyền số 1198/ GUQ – CT ngày 13/3/2019 (vắng mặt) 

3.2/ Ông Đỗ Văn H, sinh năm 1950 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

3.3/ Ông Đoàn Caps T, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp Bình Thủy, xã Hòa 

Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (có yêu cầu độc lập) (có mặt) 

3.4/ Ông Lâm Văn Gi, sinh năm 1970. Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức 

Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (có yêu cầu độc lập) (có mặt) 

3.5/ Văn phòng công chứng Lê Ngọc M. Địa chỉ: Ấp Chánh, xã Đức 

Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (vắng mặt). 

 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Phạm Thị Kim Ch và bà đại diện các con bà tên Phan Quốc 

D, Phan Thị Ánh Ng, Phan Thị Thu H và Phan Thị Lệ Tr do bà Ch diện trình bày: 

Chồng bà là ông Phan Văn M (chết năm 2009), ông Phan Văn Đ (chết năm 2000) 

là chồng bà Nguyễn Thị Đ là anh ruột ông Phan Văn M. Giữa bà và bà Nguyễn 

Thị Đ là chị em bạn dâu. Ông Đ và bà Đ được cha mẹ chồng cho phần đất thửa 

606 và 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để 

cất nhà ở và canh tác. Ngoài ra ông Đ và bà Đ cũng mua thêm diện tích 1.687m
2
 

thuộc thửa 539, tờ bả đồ 13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

với diện tích 1.687m
2
 lại đất LM. Ông Đ được Nhà nước cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 29/01/1997.  Ngoài ra ông Đ và bà Đ cũng có mua thêm 

diện tích 1.043m
2
 đất tại Ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An. Do lúc sống chung với ông Đ thì ông Đ và bà Đ có thiếu nợ Ngân hàng 

bán thửa đất 539 diện tích 1.687m
2
 đất tại Đức Lập Thượng và 1043m

2
 đất tại Ấp 

Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa trả nợ Ngân hàng. Phần còn lại là thửa 606, 607 tờ bản 

đồ 13 Đức Lập Thượng, bà Đ đi lấy chồng khác nên năm 2003 bà Đ làm giấy ủy 

quyền cho ông Phan Văn M (chồng bà) canh tác với mục đích làm mồ mã và cúng 

giỗ ông Đ. Năm 2009, chồng bà là ông M chết, bà cũng thay chồng bà cúng giỗ 

ông Đ. Bà đã nhiều lần yêu cầu bà Đ chuyển quyền số đất trên cho bà nhưng bà Đ 

cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Khoảng tháng 9 năm 2018, bà phát hiện bà Đ mở 
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thừa kế và đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 606, 607 tờ bản đồ 

13 xã Đức Lập Thượng và và chuyển nhượng đất trên cho người khác.  Do đó  bà 

và bà đại diện các con bà yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy thông tin chỉnh lý biến 

động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đ thửa 606, 607 

tờ bản đồ 13 Đức Lập Thượng; công nhận diện tích 1.463m
2
 đất thuộc thửa 606, 

607 tờ bản đồ 13 Đức Lập Thượng cho bà và các con của bà; buộc bà Nguyễn Thị 

Đ phải quyền quyền cho mẹ con bà thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập 

Thượng diện tích 1.463m
2
 theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

18/11/2003 (Biên bản họp gia đình và giấy ủy quyền); hủy hợp đồng ủy quyền 

giữa ông Đỗ Văn H và bà Nguyễn Thị Đ với ông Đoàn Caps T được Văn phòng 

công chứng Lê Ngọc M chứng thực số 2476 quyển số 03TP/CC – SCC/HĐGD 

ngày 13/3/2019; Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Đoàn 

Caps T đại diện cho ông Đỗ Văn H và bà Nguyễn Thị Đ với ông Lâm Văn Gi 

được Văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực số 2545 quyển số 03 

TP/CC/HĐGD ngày 14/3/2019; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 

cho ông Lâm Văn Gi ngày 08/4/2019 đối với thửa đất 606 và 607 tờ bản đồ 13 xã 

Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 1.463m
2
. Bởi lý do 

đất đang tranh chấp mà bà Đ ủy quyền ông T chuyển nhượng cho ông Gi là không 

đúng. Ngoài ra bà và bà đại diện các con của bà không đồng ý với yêu cầu phản tố 

của bà Đ và yêu cầu độc lập của ông Lâm Văn Gi là không đồng ý giao đất.  

Bị đơn bà Nguyễn Thị Đ do ông Thái Hoàng D đại diện trình bày: Năm 1970 

bà Đ có quen biết ông Phan Văn Đ nhưng do chiến tranh không kết hôn được. 

Đến năm 1975, đất nước hòa bình nên bà Đ với ông kết hôn và chung sống với 

ông Đ được cha mẹ ông Đ chấp thuận và cho ông bà Đ và ông Đ diện tích đất 

1.463 m
2
 để cất nhà ở và làm ruộng. Trong quá trình sống chung bà Đ và ông Đ 

có tạo lập thêm khoảng 2000m
2
 đất nữa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do 

ông Phan Văn Đ đứng tên. Năm 2000, ông Đ đổ bệnh và chết bà Đ phải vay 

mượn tiền bạc chửa trị lo ma chay cho ông Đ. Khi ông Đ chết bà Đ lâm vào cảnh 

nợ nần nên bà Đ phải bán đi 2000 m
2
 đất để trả nợ chỉ còn lại phần đất cha mẹ 

chồng cho là thửa 606 và 607 tờ bản đồ 13 Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An. Bà Đ chung sống với ông Đ không có con và ông Đ không có con 

riêng. Khoảng năm 2003, bà Đ đi tái giá để số đất này cho ông Phan Văn M canh 

tác để nuôi con ông M vì bà Đ đi lấy chồng khác ở Đức Hòa Đông cách đất 

khoảng 20km không có điều kiện đi lại. Nay bà Ch cùng các con bà Ch yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đ và đề nghị Tòa án công nhận 

quyền sử dụng đất cho bà Ch và các con bà Ch theo biên bản họp gia đình ngày 

18/11/2003 và giấy ủy quyền ngày 18/11/2003, buộc bà Đ phải chuyển quyền sử 

dụng đất cho bà Ch và các con bà Ch thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập 

Thượng là bà Đ không đồng ý. Bởi vì bà Đ không có tặng cho gì  bà Ch và các 
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con bà Ch hai thửa đất này, cũng không có bán cho bà Ch cùng các con bà Ch hai 

thửa đất này. Đồng thời bà Đ yêu cầu phản tố là buộc bà Ch cùng các con phải 

giao đất  thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng để bà giao đất ông Gi vì 

đất bà đã bán cho ông Gi. Giấy ủy quyền và biên bản họp gia đình do bà Ch xuất 

trình có ghi câu nào là bà cho đất hẳn ông M chồng bà Ch cả.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Ông Đoàn Caps T có yêu cầu độc lập trình bày: Vào gày 13/3/2019, ông 

được bà Nguyễn Thị Đ và ông Đỗ Văn H kêu ông bán phần đất phần đất diện 

tích 1.463m
2
 thuộc thửa 606 và 607 tờ bản đồ 13 Ấp Tân Hội, xã Đức Lập 

Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà 

Đ đứng tên do nhận thừa kế từ ông Phan Văn Đ. Ông có đến xem đất thấy đất 

trống và có giấy tờ rõ ràng nên ông đồng ý mua với giá 850.000.000 đồng, ông 

H và bà Đ đồng ý bán. Từ đó ông với bên ông H và bà Đ có thỏa thuận là ông H 

và bà Đ sẽ lập hợp đồng ủy quyền số đất trên cho ông vì ông mua đi bán lại 

không ký hợp đồng chuyển nhượng. Bởi khi ký hợp đồng chuyển nhượng ông 

bán lại sẽ lâu thủ tục phức tạp nên ông H và bà Đ có đến Văn phòng công chứng 

Lê Ngọc M ký hợp đồng ủy quyền cho ông tại hợp đồng số 2476 quyển số 

03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/3/2019. Tại Văn phòng công chứng Lê Ngọc M 

ông đã trả đủ tiền cho ông H và bà Đ. Ngày 14/3/2019 ông mới kêu ông Lâm 

Văn Gi bán lại số đất trên bằng hình thức ông đại diện ông H và bà Đ đã ký hợp 

đồng chuyển nhượng cho ông Gi phần đất diện tích 1.463m
2
 thuộc thửa 606 và 

607 tờ bản đồ 13 Ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. Giá chuyển nhượng cho ông Gi là 1.100.000.000 đồng. Hiện nay ông Lâm 

Văn Gi đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình 

nhận chuyển nhượng, ông không biết đất bị tranh chấp nên ông mới mua. Khi 

đến xem đất là đất trống. Hơn nữa diện tích đất nêu trên không được Tòa án 

ngăn chặn chuyển nhượng trên hệ thống công chứng. Sau khi Tòa án mời ông 

lên giải quyết yêu cầu của bà Ch về việc bà Ch xin hủy hợp đồng ủy quyền số: 

2476 quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/3/2019 do Văn phòng công 

chứng Lê Ngọc M chứng thực; Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông và ông Gi được công chứng số 2545 quyển số 03 TP/CC/HĐGD 

ngày 14/3/2019 do văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực; Hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lâm Văn Gi sinh năm 1970. Địa 

chỉ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An đối với thửa đất 

606 và 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng thì ông mới biết đất bà Ch và bà Đ 

tranh chấp. Qua yêu cầu khởi kiện của bà Ch cùng các con bà Ch nêu trên là ông 

không đồng ý. Ông yêu cầu giữ nguyên hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển 

nhượng. Bởi vì đất ông mua hợp pháp, không bị Tòa án áp dụng biện pháp cấm 

chuyển dịch, đất trống, không có tài sản gì của ai trên đất. 
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Ông Lâm Văn Gi có yêu cầu độc lập trình bày: Vào ngày 14/3/2019, ông 

Đoàn Caps T là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Đ và ông Đỗ 

Văn H theo văn bản ủy quyền được Văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng 

thực số 2426 quyển số 3 TP/CC – SCC/HĐGD ký ngày 13/3/2019 đối với phần 

đất diện tích 1.463m
2
 thuộc thửa 606 và 607 tờ bản đồ 13 Ấp Tân Hội, xã Đức 

Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ông T cũng xuất trình được bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị Đ đứng tên nhận 

thừa kế từ ông Phan Văn Đ. Ông Tan kêu ông bán phần đất này, ông thấy giấy tờ 

hợp lệ, ông có đến xem đất là đất trống không thấy bà Ch canh tác gì nên ông có 

đồng ý mua lại của ông T với giá 1.100.000.000 đồng. Ông T ký hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông tại Văn phòng công chứng Lê Ngọc 

M số 2545 quyển số 03 TP/CC/HĐGD ngày 14/3/2019. Tại văn phòng công 

chứng Lê Ngọc M ông đã giao đủ tiền cho ông T. Hiện nay ông đã được Nhà 

nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 606 và 607 tờ bản đồ 13 

xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi nhận giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất xong ông có được Tòa án thông báo là đất bà Ch tranh 

chấp với bà Đ nên bà Ch yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất nêu trên của ông. Qua yêu cầu khởi kiện của bà Ch về việc yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông được Văn phòng công chứng 

Lê Ngọc M chứng thực số 2545 quyển số 03/TP/CC/HĐGD ngày 14/3/2019 và 

hủy giấy đất của ông là ông không đồng ý. Bởi vì trong quá trình chuyển nhượng 

ông không gặp được bà Đ và ông H chỉ gặp ông Đoàn Caps T. Bà Đ, ông H che 

giấu không cho ông biết đất có tranh chấp và Ch cùng các con bà Ch không có 

yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc chuyển 

nhượng của bà Đ. Khi ông đến xem đất là đất trống, ông có đến Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng đất xin trích lục cũng không thấy đất tranh chấp. Ông trực tiếp 

đến Văn Phòng công chứng nhờ chứng thực cũng không thấy có ai ngăn chặn. 

Do đó việc chuyển nhượng của ông với bên ông T đại diện cho ông H và bà Đ là 

hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Nay ông yêu cầu buộc bà Ch cùng các con bà 

tên Phan Quốc D, Phan thị Ánh Ng, Phan Thị Thu H và Phan Thị Lệ Tr không 

được cản trở ông sử dụng diện tích 1.463m
2
 thuộc thửa 606 và 607 tờ bản đồ 13 

Ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  và phải giao 

số đất trên cho ông không được chiếm giữ. Còn việc tranh chấp giữa bà Đ với bà 

Ch và các con bà Ch nếu bà Đ thua kiện thì tự bồi thường cho bà Ch cùng các 

con bà Ch ông không liên quan gì đến mối quan hệ giữa các bà với nhau.  

Ông Đỗ Văn H trình bày: bà Nguyễn Thị Đ được nhận thừa kế quyền sử 

dụng đất của chồng trước bà Đ là ông Phan Văn Đ (chết năm 2000) đối với thửa 

đất 606, 607 tờ bản đồ số 13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. Bà Đ đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Đ 

126



  

 

6 

chung sống với ông có đăng ký kết hôn nên khi bà Đ bán đất, Phòng công chứng 

có kêu ông phải ký tên thì ông ký, còn bà Đ lấy tiền. Ông thống nhất lời trình 

bày của bà Đ nêu trên và ông không có tranh chấp gì trong vụ án này. 

Bà Nguyễn Thị Đ thống nhất yêu cầu khởi kiện của ông Lâm Văn Gi là đề 

nghị bà Ch cùng các con bà Ch phải giao đất thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức 

Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho ông Gi vì bà bán đất cho ông T, 

ông T đã chuyển nhượng cho ông Gi. Ngoài ra bà cũng thống nhất yêu cầu khởi 

kiện của ông Đoàn Caps T là giữ nguyên hợp đồng ủy quyền không đồng ý với 

yêu cầu bà Ch yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền số: 2476 quyển số 03TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 13/3/2019 do Văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực 

và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2545 quyển số 03 

TP/CC/HĐGD ngày 14/3/2019 do văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng 

thực. 

- UBND huyện Đức Hòa trình bày: 29/01/1997, Ủy ban nhân dân huyện Đức 

Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Đ với tổng diện 

tích 3.150m
2
 là căn cứ vào Danh sách những hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân xã Đức Lập Thượng thông qua ngày 

27/3/1998. Nguồn gốc do ông bà để lại cho ông Đ, việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Đ là đúng đối tượng. 

- Văn phòng công chứng Lê Ngọc M trình bày: Ngày 13/3/2019, Văn phòng 

công chứng Lê Ngọc M có tiếp nhận yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền giữa 

bà Nguyễn Thị Đ và ông Đoàn Caps T đối với quyền sử dụng đất thửa 606, 607 tờ 

bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất bà Đ đứng tên nhận thừa kế từ ông Phan Văn Đ số 

K070599 cấp ngày 29/01/1997. Sau khi kiểm tra thông tin trên hệ thống công 

chứng, bà Nguyễn Thị Đ không bị ngăn chặn cùng với trích lục bản đồ địa chính 

các thửa đất trùng khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên công chứng 

viên Văn phòng công chứng Lê Ngọc M đã chứng thực hợp đồng ủy quyền sử 

dụng đất tại thửa đất 606, 607 tờ bản đồ 13 Đức Lập Thượng từ bà Nguyễn Thị Đ 

sang ông Đoàn Caps T. Ngày 14/3/2019, ông Đoàn Caps T đến Văn phòng công 

chứng Lê Ngọc M yêu cầu chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất từ bà Nguyễn Thị Đ (do ông Đoàn Caps T đại diện) sang cho ông Lâm Văn Gi 

và xuất trình đầy đủ hồ sơ yêu cầu công chứng. Sau khi công chứng viên Văn 

phòng công chứng xem xét các giấy tờ và tra cứu trên hệ thống công chứng đã 

chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Việc văn 

phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và hợp đồng ủy quyền trên là đúng trình tự pháp luật quy định. Đồng 

thời Văn phòng công chứng Lê Ngọc M xin xét xử vắng mặt.  
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Quan điểm Luật sư: Ngày 18/11/2003, bà Đứng đã ký vào hai tờ giấy là giấy 

ủy quyền và giấy cho đất (Biên bản họp gia đình) đối với ông Phan Văn M các 

thửa đất 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. Điều kiện tặng cho là bà Đ lấy chồng khác giao cho ông M chăm lo mồ mã 

của ông Đ chồng bà Đ và cúng giỗ hàng năm với ông Đ. Ông M đã thực hiện 

đúng nghĩa vụ của người được tặng cho. Năm 2009 ông Mững chết thì bà Chưởng 

cùng các con bà Ch cũng cúng giỗ cho ông Đ. Bà Đ sau đó đi khai nhận thừa kế 

và có rao bán đất thì bà Ch có khởi kiện ra Tòa và Tòa án cũng đã có văn bản yêu 

cầu Ủy ban nhân dân huyện cử người tham gia tố tụng và cung cấp chứng cứ ngày 

04/3/2019. Hơn nữa Tòa án cũng đã tiến hành thẩm định đất tranh chấp ngày 

15/01/2019. Đến ngày 13/3/2019, bà Đ ký bán đất cho ông T là không hợp pháp 

vì đất tranh chấp mà chuyển nhượng vi phạm Điều 188 Luật đất đai 2013 về điều 

kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu của bà Ch và bà đại diện các con của bà như bà Ch đã trình 

bày nêu trên. 

Quan điểm kiểm sát viên tại phiên tòa: Về tố tụng, từ khi thụ lý vụ án đến 

khi xét xử Thẩm Phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân và những người tham gia tố 

tụng đã tiến hành làm việc đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật tố tụng 

dân sự. Về nội dung: Xét thấy nguyên đơn có xuất trình giấy ủy quyền và biên 

bản họp gia đình ngày 18/11/2003 và cho rằng bà Đ đã cho đất vĩnh viễn với 

ông Phan Văn M là chồng bà Ch là không đảm bảo tính pháp lý. Bởi vì hợp 

đồng tặng cho có hiệu lực khi bên cho giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

bản chính cho bên được cho để đi đăng ký sang tên bằng hợp đồng tặng cho 

đúng mẫu. Còn trong trường hợp này bà Đ chỉ ký hai giấy là biên bản họp gia 

đình và giấy ủy quyền trong khi bà không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất bản chính cho phía ông M. Tại phiên tòa bà Đ cho rằng bà chỉ cho ông M 

canh tác chứ không cho hẳn vì bà lấy chồng xa không canh tác được. Ngoài giấy 

ủy quyền và biên bản họp gia đình ngày 18/11/2003 thì bà Chưởng không xuất 

trình được Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đúng mẫu do cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu của bà Ch và các con bà Ch, chỉ xem xét một phần công sức cải tạo đất của 

bà Ch và xây mã cho ông Đ nên buộc bà Đ phải giao lại cho bà Ch từ 

100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng là phù hợp thực tế. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Qua yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim Ch và bà Ch đại diện cho 

các con của bà tên Phan Quốc D, Phan Thị Ánh Ng, Phan Thị Thu H và Phan 

Thị Lệ Tr với bà Nguyễn Thị Đ và ông Đỗ Văn H; yêu cầu độc lập của ông Lâm 

Văn Gi và ông Đoàn Caps T với bên bà Phạm Thị Kim Ch và bà Nguyễn Thị Đ. 
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Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ pháp luật cần giải quyết là tranh chấp “Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” và “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất” bà Ch, ông D, bà Ng, bà H, bà Tr, bà Đ, ông T, ông Gi đều cho rằng quyền 

và lợi ích bị xâm phạm nên có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 184 Bộ 

luật Tố tụng dân sự (TTDS) và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Đức Hòa theo quy định tại Điều 35, Điều186 Bộ luật TTDS. Đối với 

đại diện Văn phòng công chứng Lê Ngọc M, ông Lê Thanh T có yêu cầu xét xử 

vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành 

xét xử vắng mặt các ông. 

[2] Về nguồn gốc đất tranh chấp: Thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập 

Thượng diện tích qua đo đạc thực tế là 1.386,9m
2
 loại đất ONT và LUK giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Phan Văn Đ (chết năm 2000) đứng tên 

ngày 29/01/1997 và bà Nguyễn Thị Đ đứng tên khai nhận thừa kế ngày 

29/6/2018 do cha mẹ của ông Đ cho từ năm 1975 (khi bà Đ và ông Đ chung 

sống với nhau). Ông Đ và bà Đ cất nhà ở và canh tác đến năm 2000 thì ông Đ 

chết. Do đó quyền sử dụng đất này là tài sản hợp pháp của bà Đ và ông Đ. Ông 

Đ và bà Đ không có con chung nên khi ông Đ chết thì bà Đ là người thừa kế duy 

nhất diện tích đất này. Đến năm 2003, bà Đ lấy chồng khác là ông Đỗ Văn H ở 

Ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên để đất cho ông 

Phan Văn M (em ông Đ) là chồng bà Ch canh tác trồng lúa thu hoa lợi hàng 

năm. Các đương sự đều thừa nhận việc này nên Hội đồng xét xử căn cứ vào 

Điều 93 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 công nhận đây là tình tiết sự thật của vụ án 

không cần phải chứng minh. 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của bà Ch và bà Ch đại diện cho các con bà Phan 

Quốc D, Phan Thị Ánh Ng, Phan Thị Thu H và Phan Thị Lệ Tr: Hội đồng xét xử 

xét thấy tại biên bản Họp gia đình đánh máy sẵn có chữ ký bà Đ do bà Ch xuất 

trình có ghi: “… Phần còn lại cho em tôi là ông Phan Văn M…. với diện tích 

1.463m
2
 tờ bản đồ 13 số thửa 606 – 607. Loại đất LM - T” và Giấy ủy quyền 

viết tay ngày 18/11/2003 do bà Ch xuất trình có ghi: “…Phần còn lại trước đây 

do cha mẹ chồng của tôi đã cho gồm hai thửa tông diện tích 1.373m
2
 một thửa 

đất Lúa diện tích 772m
2
 và một thửa đất Thổ diện tích 601m

2
 nay tôi sẽ giao lại 

cho em chồng tôi là Phan Văn M…” có chữ ký bà Đ. Căn cứ vào các giấy tờ này 

bà Ch yêu cầu bà Đ phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho bà vì 

bà cho rằng bà Đ giao đất để ông M lo xây mã cũng như cúng giỗ ông Đ để bà Đ 

đi lấy chồng khác. Đến năm 2009, ông M chết thì bà là người tiếp tục cúng giỗ 

ông Đ. Do đó điều kiện để bà Đ tặng cho đất ông M thì bà và ông M đã thực 

hiện nên bà Đ phải chuyển quyền đất thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập 

Thượng cho bà. Đối với bà Đ thì không đồng ý bà cho rằng chỉ giao đất cho ông 
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M canh tác vì bà ở xa không có điều kiện canh tác, bà không cho và bán đất này 

cho ông M nên bà không đồng ý chuyển quyền. Hội đồng xét xử thấy rằng hai 

văn bản mà bà Ch xuất trình cho rằng bà Đ đã cho đất ông M là không có cơ sở. 

Bởi vì hai văn bản này không phát sinh hiệu lực không đúng mẫu, không được 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng thực. Trong hai văn bản do bà Ch xuất 

trình không thể hiện điều kiện tặng cho, cũng không ghi rõ bà Đ cho vĩnh viễn. 

Hơn nữa bà Đ cũng không giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông M trong khi bà Đ chỉ có một tài sản duy nhất là thửa 606, 607 tờ bản đồ 

13 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do đó không chấp nhận 

yêu cầu của bà Ch và các con bà Ch về việc buộc bà Đ phải chuyển quyền sử 

dụng đất thửa 606, 607 tờ bản đồ 13, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An và hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà Ch đối với hai thửa đất này. 

[4] Bà Ch và bà đại diện các con của bà cho rằng bà Đ chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Caps T bằng hình thức ủy quyền tại hợp đồng 

số: 2476 quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/3/2019 do Văn phòng công 

chứng Lê Ngọc M chứng thực; ông T chuyển nhượng đất cho ông Gi tại hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng số 2545 quyển số 03 

TP/CC/HĐGD ngày 14/3/2019 do văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng 

thực đối với thửa đất 606, 607 tờ bản đồ 13 Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An là không hợp pháp vì đất tranh chấp nên bà yêu cầu hủy các hợp 

đồng này. Hội đồng xét xử thấy rằng ông T, ông Gi là người thứ ba ngay tình 

các ông không biết đất đang tranh chấp do bà Đứng che giấu. Do đó cần bảo vệ 

quyền lợi người thứ ba ngay tình trong trường hợp này. Vì vậy không chấp nhận 

yêu cầu của bà Ch về việc hủy hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nêu trên. Đồng thời không chấp nhận yêu cầu của bà Ch và 

bà đại diện cho các con của bà về việc đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho ông Lâm Văn Gi đối với thửa đất 606, 607 tờ bản đồ 13 

Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy cấp ngày 08/4/2019. 

[5] Yêu cầu độc lập của ông Gi đề nghị bà Ch cùng các con bà Ch phải giao 

thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng diện tích qua đo đạc thực tế là 

1.386,9m
2
 loại đất ONT và LUK giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Lâm 

Văn Gi được cấp ngày 08/4/2019. Đồng thời bà Ch cùng các con bà Ch không 

được cản trở quyền sử dụng đất của ông. Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại phiên 

tòa bà Đ đồng ý với yêu cầu ông Gi là đề nghị bà Ch cùng các con bà Ch phải 

giao diện tích 1.386,9 m
2
 thuộc thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng 

cho ông Gi. Hơn nữa như đã phân tích tại phần [3] và [4] là việc bà Ch và các 

con của bà thừa kế quyền của ông Phan Văn M yêu cầu bà Đ chuyển quyền thửa 

606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng là không có căn cứ chấp nhận. Do đó 
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cần buộc bà Ch và các con bà Ch phải giao quyền sử dụng đất thửa 606, 607 tờ 

bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng cho ông Gi và không được cản trở việc sử dụng 

đất của ông Lâm Văn Gi là phù hợp. Bởi vì ông Lâm Văn Gi là người mua đất 

từ ông T, tại thời điểm nhận chuyển nhượng ông không biết đất có tranh chấp. 

[6] Ông Đoàn Caps T có yêu cầu độc lập là đề nghị giữ nguyên hợp đồng 

ủy quyền tại số: 2476 quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/3/2019 do Văn 

phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực. Xét thấy đây là yêu cầu phản bác 

của ông T không phải là một yêu cầu độc lập vì đất ông hiện nay đã chuyển 

nhượng cho ông Gi nhưng yêu cầu của bà Ch đề nghị hủy hợp đồng ủy quyền 

này giữa bà Đ với ông là không phù hợp như phân tích tại phần [3] và phần [4] 

nêu trên. Do đó hợp đồng ủy quyền tại số: 2476 quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 13/3/2019 do Văn phòng công chứng Lê Ngọc M chứng thực không bị 

hủy. 

[7] Về chi phí cải tạo đất, gìn giữ đất: Từ năm 2003, vợ chồng bà Ch cùng 

các con cải tạo, canh tác các thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như san lắp mương trên thửa đất nhằm canh tác 

cúng giỗ và xây mã cho ông Đ chồng bà Đ. Do đó khi buộc bà Ch cùng các con 

giao quyền sử dụng đất cho ông Lâm Văn Gi do bà Đ đã bán thì bà Đ phải có 

nghĩa vụ hoàn trả phần công sức đóng góp là 150.000.000 đồng cho bà Ch và 

các con bà Ch là phù hợp. 

[8] Về chi phí giám định chữ ký: Bà Đ không thừa nhận chữ ký của bà 

trong Biên bản họp gia đình và giấy ủy quyền ngày 18/11/2003, phía bà Ch có 

yêu cầu giám định. Kết luận giám định đúng chữ ký của bà Đ nên bà Đ phải chịu 

6.000.000 đồng chi phí giám định. Số tiền này khấu trừ vào số tiền bà đã nộp 

trước đây. Như vậy bà đã nộp xong. 

[9] Về chi phí thẩm định, định giá và lập bản vẽ: Bà Ch có nộp 19.800.000 

đồng đã chi phí hết. Do không chấp nhận yêu cầu nên bà Ch và các con của bà 

phải chịu số tiền này. 

[10] Về án phí: Bà Đ và bà Ch được miễn án phí do các bà trên 60 tuổi theo 

quy định Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các con 

của bà Ch tên Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, Phan Thị Lệ 

Tr phải chịu án phí theo quy định. Hoàn tạm ứng án phí cho ông Đoàn Cap T và 

ông Lâm Văn Gi. 

Vì các lẽ trên;  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn Điều 35, Điều 184, Điều 186, Điều 271, Điều 273 và Điều 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự 2015; Căn cứ Điều 100 và Điều 166 Luật đất đai 2013; Điều 10, 

Điều 50, Điều 129 Luật đất đai 2003; Điều 463 Bộ luật dân sự 1995 và Điều 688 

Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim Ch và bà Ch 

đại diện cho các ông bà Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, 

Phan Thị Lệ Tr  tranh chấp “ Yêu cầu thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử 

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

hợp đồng ủy quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất” với  bên bà Nguyễn Thị Đ, Đỗ Văn H, Đoàn Caps T và Lâm Văn Gi đối với 

quyền sử dụng đất các thửa 606, 607 tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng diện tích 

qua đo đạc thực tế là 1.386,9m
2
 loại đất ONT và LUK giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ông Lâm Văn Giang được cấp ngày 08/4/2019. 

2/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ và ông Lâm Văn Gi 

đối với bà Phạm Thị Kim Ch, Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu 

H, Phan Thị Lệ Tr. Buộc Phạm Thị Kim Ch, Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, 

Phan Thị Thu H, Phan Thị Lệ Tr phải giao quyền sử dụng đất giao thửa 606, 607 

tờ bản đồ 13 xã Đức Lập Thượng diện tích qua đo đạc thực tế là 1.386,9m
2
 loại 

đất ONT và LUK  theo mảnh trích đo ngày 09/4/2019 do Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt cho ông Lâm Văn Gi. 

3/ Buộc bà Nguyễn Thị Đ phải trả cho Phạm Thị Kim Ch, Phan Quốc D, 

Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, Phan Thị Lệ Tr 150.000.000 đồng (Một 

trăm năm mươi triệu đồng) chi phí cải tạo san lắp đất .  

4/Về chi phí thẩm định, định giá và lập bản vẽ: Buộc Phạm Thị Kim Ch, 

Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, Phan Thị Lệ Tr phải chịu 

19.800.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm ngàn đồng) đã nộp xong và chi phí 

hết. 

5/ Về chi phí giám định: Buộc bà Nguyễn Thị Đ phải nộp 6.000.000 đồng 

(Sáu triệu đồng) đã nộp xong và chi phí hết. 

6/ Án phí: Các ông bà Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, 

Phan Thị Lệ Tr phải liên đới nộp 59.200.000 đồng án phí buộc giao đất và 

900.000 đồng án phí bác yêu cầu tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 
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đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền sử dụng 

đất. Tổng cộng 60.100.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền này được 

khấu trừ vào số tiền 2.100.000 đồng theo các biên lai 4757,4758, 4759, 4760 và 

4761 cùng ngày 28/5/2019 tại Chi cục thi hành án huyện Đức Hòa. Như vậy các 

ông bà Phan Quốc D, Phan Thị Thanh Ng, Phan Thị Thu H, Phan Thị Lệ Tr phải 

nộp tiếp 58.000.000 đồng. Hoàn lại cho ông Lâm Văn Gi 37.000.000 đồng theo 

biên lai số 3166 ngày 18/7/2019 tại Chi cục thi hành án huyện Đức Hòa. Hoàn 

lại cho ông Đoàn Caps T 37.000.000 đồng theo biên lai số 3293 ngày 05/8/2019 

tại Chi cục thi hành an huyện Đức Hòa. 

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ. 

           “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưởng 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”.         

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

           

                                                                    

 

                                                                      Nguyễn Thị Mộng Thúy 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-Các đương sự; 

-TAND Tỉnh Long An; 

-VKSND huyện Đức Hòa; 

-Chi cục thi hành án huyện 

Đức Hòa; 

-Lưu.                                     
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐẮK LẮK

   Bản án số: 151/2019/DS-PT 

 Ngày: 25-9-2019 

 V/v tranh chấp kết quả bán đấu giá 

  tài sản và hợp đồng mua bán tài sản 

 bán đấu giá.     

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 ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Bằng. 

 Bà Lưu Thị Thu Hường. 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Văn Nam - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Ông Nguyễn Chí Hiếu -

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 126/2019/TLPT-DS ngày 04 tháng 7 

năm 2019, về việc “Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 

14/5/2019, của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kháng 

cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 179/2019/QĐ-PT ngày 

19/8/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T; trú tại: Phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk

Lắk (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T: Bà Nguyễn Thị H; trú tại: Đường HT 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt). 

2. Bị đơn:

2.1. Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá N. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Ngọc H1; địa chỉ: thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt). 

2.2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

K (Nay là chi nhánh T3).  
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Vinh L; địa chỉ: thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk (Có mặt). 

2.3. Ông Nguyễn Phi H2; trú tại: Phường TL, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

(Vắng mặt). 

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

3.1. Ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, 

ông Nguyễn Văn T7 (Vắng mặt).  

Cùng trú tại: Phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.2. Bà Nguyễn Thị Đoan T8; trú tại: Đường TS, Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

(Vắng mặt). 

3.3.  Bà Nguyễn Thị Đoan T9; trú tại: Đường ĐVG, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk (Vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông T4, ông T5, bà T6, ông T7, bà T8, bà 

T9 là: Bà Nguyễn Thị H; trú tại: Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt). 

3.4  Bà Nguyễn Thị K1; trú tại: Phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng 

mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà K1 là:  

+ Ông Trần Dự Đ và bà Nguyễn Thị T10; cùng trú tại: Thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk (Vắng mặt). 

+ Ông Nguyễn Thành N1; trú tại: Quận CL, thành phố Đà Nẵng (Vắng mặt). 

3.5 Văn phòng công chứng Đ1. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh H3. 

Địa chỉ: Thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).  

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn Bà Nguyễn Thị T và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn 

Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan 

T9. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (bà Nguyễn Thị T) và của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn 

T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà 

Nguyễn Thị Đoan T9) là bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Ngày 25/2/2010 và ngày 01/3/2010, ông Nguyễn Văn T11 (Chồng bà T, đã 

chết tháng 11/2014) và bà Nguyễn Thị T ký hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng 

tín dụng với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh K, nay là chi 

nhánh T3 (viết tắt là Ngân hàng CN K) vay tổng số tiền 3.000.000.000 đồng. Tài 

sản thế chấp là 02 quyền sử dụng (QSD) đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

(GCNQSD) đất số AD 579313, AD 579302 do UBND thành phố. B cấp ngày 
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26/12/2005. Khi đến hạn trả nợ, ông T11, bà T không trả được nợ cho Ngân hàng 

theo các hợp đồng tín dụng nên Ngân hàng khởi kiện ra Tòa án giải quyết. Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 47/2011/QĐST-KDTM ngày 

17/6/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Quyết định 47/2011/QĐST-KDTM) 

buộc ông T11 bà T phải trả cho Ngân hàng CN K số tiền 3.571.466.666 đồng chậm 

nhất vào ngày 07/7/2011. Hết thời hạn trên, ông T11, bà T vẫn không trả được nợ 

nên Ngân hàng đã có đơn thi hành án. Ngày 13/10/2011, Cục Thi hành án dân sự 

(THADS) tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu số 21/QĐ-

CTHADS, yêu cầu ông T11, bà T phải trả cho Ngân hàng CN K số tiền 

3.571.466.666 đồng; tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản là QSD đất và tài sản gắn 

liền trên đất theo GCNQSD đất số AD 579302, giá trị tài sản kê biên được định giá 

là 5.140.618.000 đồng. Ông T11, bà T đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định 

của cơ quan Thi hành án để trả nợ cho Ngân hàng. Tuy nhiên, vào ngày 

30/10/2012 và ngày 06/6/2013, Ngân hàng CN K và Công ty cổ phần dịch vụ đấu 

giá N (Công ty N) tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của gia đình ông T11 bà T 

là QSD đất theo GCNQSD đất số AD 579313, thửa số 9, tờ bản đồ số 58, diện tích 

4.624,9m
2
 đất nông nghiệp với giá 3.575.000.000 đồng; QSD đất theo GCNQSD 

đất số AD 579302, thửa số 9A, tờ bản đồ số 58, diện tích 300,5m
2
 đất ở với giá 

1.924.000.000 đồng cho ông Nguyễn Phi H2 trái quy định pháp luật, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của gia đình ông T11 bà T, cụ thể là: 

Thứ nhất, Ngân hàng CN K biết rõ 02 tài sản thế chấp của ông T11 bà T đang 

có tranh chấp, Tòa án đang giải quyết và Cục THADS tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức thi 

hành án theo Quyết định 47/2011/QĐST-KDTM; QSD đất theo GCNQSD đất số 

AD 579313, thửa số 9, tờ bản đồ số 58, diện tích 4.624,9m
2
 đất nông nghiệp đã hết 

thời hạn sử dụng đất từ năm 2010, nhưng vẫn ký hợp đồng với Công ty N tổ chức 

bán đấu giá 02 tài sản thế chấp QSD đất cho ông H2 ngày 30/10/2012 và ngày 

06/6/2013 với tổng số tiền 5.499.000.000 đồng là trái quy định tại các điểm b, d 

khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2003, Điều 4 Luật THADS năm 2008, điểm t khoản 2 

Điều 58 BLTTDS năm 2004. 

Đồng thời do đất đang có tranh chấp, hết thời hạn sử dụng đất nên việc ký 

kết hợp đồng thế chấp giữa ông T11 bà T và Ngân hàng CN K là trái pháp luật, 

giao dịch bị vô hiệu theo Điều 128, Điều 137 BLDS năm 2005, các bên hoàn trả 

cho nhau những gì đã nhận nên Ngân hàng CN K không có cơ sở và không có tài 

sản của ông T11 bà T để bán đấu giá.  

Thứ hai, Ngân hàng CN K và Công ty N ký các hợp đồng bán đấu giá tài 

sản; xác định giá khởi điểm không theo quy định của pháp luật về thi hành án dân 

sự; việc không chấp hành Quyết định 47/2011/QĐST-KDTM đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án là trái quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 2 Điều 

23 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài 

sản (Nghị định 17/2010/NĐ-CP), Điều 4 Luật THADS năm 2008, điểm t khoản 2 

Điều 58 BLTTDS năm 2004. Việc Công ty N và Ngân hàng CN K ký kết các hợp 

đồng bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá, ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và 

Văn phòng công chứng Đ1 công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá các tài 

sản nêu trên là trái quy định của pháp luật.  
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Thứ ba, Công ty N không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của 

pháp luật về niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản quy định tại Điều 28 Nghị định 

17/2010/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định 17/2010/NĐ-CP 

thì kết quả bán đấu giá tài sản phải bị hủy bỏ. 

Thứ tư, ông H2 không ngay tình khi mua đấu giá QSD đất theo GCNQSD 

đất số AD 579313, AD 579302, vì: Ông H2 biết rõ QSD đất đã hết thời hạn sử 

dụng đất; trong khoảng thời gian từ khi mua trúng đấu giá ngày 30/10/2012 đến 

thời điểm hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có hiệu lực ngày 06/6/2016 ông 

H2 tham gia vụ kiện tranh chấp QSD đất giữa bà K1 và ông T11 bà T. Quá trình 

giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng QSD đất do trúng đấu giá của ông H2, ngày 

05/4/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B có thông báo số 

171/TB-VPĐK (thông báo việc xử lý hồ sơ có liên quan đến việc UBND thành phố 

B xử lý 02 GCNQSD đất cấp cho bà K1, nay bà K1 đang khởi kiện vụ án hành 

chính và được TAND Tp. Buôn Ma Thuột thụ lý giải quyết, do đó tạm dừng các 

thủ tục liên quan chờ quyết định của TAND thành phố B) gửi ông H2 nên ông H2 

biết rõ QSD đất mà ông trúng mua đấu giá đang bị tranh chấp. Đến ngày 

06/6/2016, ông H2 mới được UBND thành phố B đăng ký QSD đất. Theo quy định 

tại khoản 1 Điều 168 BLDS năm 2005, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 

thì đến thời điểm này hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá QSD đất giữa Công ty 

N và ông H2 mới có hiệu lực pháp luật, giao dịch mua bán tài sản đấu giá mới 

hoàn thành. Mặt khác trước, trong và sau khi trúng mua đấu giá tài sản, ông H2 

biết rõ thời hạn sử dụng đất đã hết nhưng không từ chối mà vẫn chấp nhận mua và 

cũng không yêu cầu các bên liên quan hoặc Tòa án hủy hợp đồng. Do đó ông H2 

không thuộc trường hợp người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự này. 

Thứ năm, việc mua bán 02 tài sản bán đấu giá là QSD đất theo GCNQSD 

đất số AD 579313, AD 579302 giữa Ngân hàng CN K, Công ty N và ông H2 có 

dấu hiệu thông đồng, dàn xếp hạ thấp giá bán tài sản, trái với Quyết định 

47/2011/QĐST-KDTM, trái quy định tại Điều 4 Luật THADS năm 2008, khoản 1 

Điều 3 Nghị định 17/2010/NĐ-CP. 

Thứ sáu, ý kiến của nguyên đơn về quan điểm tại phiên tòa của đại diện các 

bị đơn Công ty N và Ngân hàng CN K cho rằng: 

- Việc bán tài sản là đúng pháp luật theo biên bản thỏa thuận giữa Ngân 

hàng và ông T11 bà T.  

Tuy nhiên, trước đó giữa Ngân hàng CN K và ông T11 bà T có biên bản hòa 

giải thành ngày 07/6/2011, về việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, các ý 

kiến thay đổi trong biên bản thỏa thuận này các bên không thông báo cho Tòa án 

biết theo quy định tại khoản 1 Điều 187 BLTTDS năm 2004 nên không có giá trị 

pháp lý. Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 47/2011/QĐST-

KDTM, ngày 06/10/2011. Ngân hàng CN K có văn bản yêu cầu thi hành án. Trong 

khi Cục THADS tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức thi hành án thì Ngân hàng cũng tiến 

hành tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông T11 bà T là vi phạm quy định tại 

Điều 19, khoản 24 Điều 70 BLTTDS năm 2004. 
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 - QSD đất đã hết thời hạn sử dụng không được chuyển quyền sử dụng, 

chuyển đổi, chuyển nhượng... chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với 

cơ quan, tổ chức. 

Theo quy định tại Điều 9, điểm b, d khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 

2003 thì người sử dụng đất là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... không 

có việc quy định này chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; còn đối với 

Ngân hàng CN K và Công ty N thì không bị áp dụng và cũng không có quy định 

nào cho phép ngân hàng, công ty bán đấu giá được phép bán tài sản là QSD đất đã 

hết thời hạn sử dụng. Mặt khác, việc ngân hàng và ông T11 bà T ký hợp đồng thế 

chấp tài sản là QSD đất không được các thành viên trong hộ gia đình đồng ý là trái 

pháp luật. Theo quy định tại Điều 128, Điều 137 BLDS năm 2005 thì giao dịch dân 

sự này vô hiệu. 

- Ngày 20/8/2012, Ngân hàng CN K có văn bản gửi Cục THADS tỉnh Đắk 

Lắk đề nghị cho ngân hàng tự thỏa thuận với ông T11 bà T xử lý tài sản thế chấp 

theo GCNQSD đất AD 579313 bằng cách cách ký hợp đồng với Công ty N để bán 

tài sản.  

Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của Cục THADS tỉnh Đắk Lắk, giữa Ngân hàng 

và ông T11, bà T không có bất cứ thỏa thuận nào về việc xử lý tài sản này có sự 

chứng kiến của Chấp hành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật THADS năm 

2008. 

- Ngày 18/9/2012, Ngân hàng CN K có thông báo số 20/TBKH-CNKN về 

việc không bán được 02 tài sản thế chấp và sẽ tiếp tục bán 02 tài sản này nhưng bà 

T không khởi kiện hay khiếu nại gì thì bà T đã đồng ý để ngân hàng bán tài sản thế 

chấp. 

Sở dĩ ông T11, bà T không khiếu nại bởi trước đó, ngày 13/10/2011, Cục 

THADS tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thi hành án số 21/QĐ-CTHADS, thi 

hành án đối với ông T11, bà T; ngày 14/3/2012, ông T11, bà T có đơn tự nguyện 

thi hành án giao 02 tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật. Mặt khác, ngân 

hàng và Công ty N ký hợp đồng và tiếp tục tổ chức bán tài sản không thông báo, 

niêm yết cho ông T11 bà T biết nên không thể khởi kiện hay khiếu nại. Chỉ đến khi 

biết tài sản bị ngân hàng tự ý bán chứ không phải cơ quan thi hành án bán, bà T 

mới khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Bà T có đơn đề nghị giảm nợ lãi và thanh toán toàn bộ nợ gốc, nợ lãi để 

lấy tài sản còn lại là GCNQSD đất số AD 579302 là bà T đồng ý với việc ngân 

hàng bán tài sản thế chấp là QSD đất theo GCNQSD đất số AD 579313. 

Trong các đơn gửi ngân hàng, bà T đều đề nghị trả lại 02 tài sản thế chấp, 

không có nội dung nào đồng ý việc ngân hàng bán tài sản thế chấp của mình. 

Trong tất cả các biên bản làm việc với ngân hàng, các bản khai, lời trình bày tại 

các phiên tòa đều không có nội dung nào thể hiện ông T11 bà T đồng ý giao tài sản 

thế chấp để ngân hàng bán. Không thể lấy việc giải quyết trả nợ lấy tài sản thế 

chấp nêu trên để suy diễn bà T đồng ý với việc ngân hàng bán tài sản thế chấp 

được. 
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- Các bản án của Tòa án nhận định việc bán đấu giá tài sản thế chấp là 02 

QSD đất của ông T11 bà T cho ông H2 là ngay tình. 

Nhận định của bản án số 06/2016/DS-PT ngày 11/01/2016 của TAND tỉnh 

Đắk Lắk và nhận định tại Quyết định giám đốc thẩm số 65/2018/GĐT-DS ngày 

06/8/2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng là không đúng bản chất sự việc, không 

có việc cơ quan thi hành án tổ chức bán đấu giá 02 thửa đất của ông T11, bà T để 

thi hành án; việc ngân hàng nhận thế chấp và bán tài sản thế chấp là trái pháp luật; 

ông H2 biết QSD đất đã hết thời hạn sử dụng và đang có tranh chấp nhưng vẫn 

mua tài sản nên không thuộc trường hợp người thứ ba ngay tình. 

- UBND thành phố B đã giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với 

ông H2 thì việc mua bán tài sản đấu giá là hợp pháp. 

Ngày 14/10/2011, UBND  thành phố B ban hành công văn số 1435/UBND-

TNMT đề nghị xử lý việc đăng ký thế chấp bằng QSD đất đối với ông T11 và tạm 

dừng việc đăng ký giao dịch đối với các tài sản này. Đến nay UBND thành phố B 

chưa có văn bản nào thu hồi, hủy bỏ công văn này nên việc công chứng hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá, việc đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bán đấu 

giá này là vô hiệu. 

Từ những cơ sở trên, đề nghị HĐXX căn cứ quy định pháp luật và Điều 128, 

Điều 137 BLDS năm 2005; khoản 3 Điều 56 Nghị định 17/2010/NĐ-CP: Hủy kết 

quả bán đấu giá tài sản ngày 30/10/2012 theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu 

giá số 154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012, giữa Công ty N với ông Nguyễn 

Phi H2, công chứng số 658 quyển số 10, ngày 30/10/2012. 

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn - Công ty N là: Ông Đặng Ngọc 

H1 trình bày: 

Công ty N được sự ủy quyền của Ngân hàng CN K tổ chức bán đấu giá tài 

sản là QSD đất của ông Nguyễn Văn T11 và bà Nguyễn Thị T, địa chỉ: Phường T2, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, như sau: 

Tài sản thứ nhất: QSD đất được UBND thành phố B, tỉnh Đắk Lắk cấp 

GCNQSD đất số AD 579302 ngày 26/12/2005, thửa đất số 9A, tờ bản đồ số 58, diện 

tích 300,5m
2
 đất ở đô thị, địa chỉ: Phường T2, thành phố  B, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản 

trên đất: Nhà ở, diện tích 120m
2
. Giá khởi điểm: 1.885.275.000 đồng. Công ty N đã tổ 

chức bán đấu giá thành công tài sản này vào ngày 06/6/2013, người mua trúng đấu giá 

là ông Nguyễn Phi H2, giá bán 1.924.000.000 đồng. 

Tài sản thứ hai: QSD đất được UBND thành phố B, tỉnh Đắk Lắk cấp 

GCNQSD đất số AD 579313 ngày 26/12/2005, thửa đất số 9, tờ bản đồ số 58, địa 

chỉ: Phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, diện tích 4.624,9m
2
 đất trồng cây hàng 

năm khác, thời hạn sử dụng đến năm 2010, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận QSD như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 

3.500.000.000 đồng. Công ty N đã tổ chức bán đấu giá thành công tài sản này vào 

ngày 30/10/2012, người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Phi H2, giá bán tài sản 

là 3.575.000.000 đồng. 
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Sau các lần mua trúng đấu giá tài sản, ông Nguyễn Phi H2 đã nộp đủ tiền 

mua tài sản tại Công ty N và công ty đã chuyển toàn bộ số tiền bán tài sản trên cho 

Ngân hàng CN K, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan cho ông H2 

để ông H2 thực hiện việc đăng ký cấp GCNQSD đất theo quy định của pháp luật. 

Việc bà T khởi kiện yêu cầu hủy kết quả đấu giá, hủy hợp đồng mua bán tài 

sản bán đấu giá đối với tài sản thứ hai nói trên là không có căn cứ, bởi vì: 

- Ngân hàng CN K ủy quyền cho Công ty N tổ chức bán đấu giá tài sản trên 

là đúng theo quy định của pháp luật;  

- Công ty N tổ chức bán đấu giá tài sản trên là đúng theo quy định của 

Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 

(Thông tư 23/2010/TT-BTP) quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010. Mọi thủ tục liên quan đến việc bán đấu giá tài 

sản, Công ty N đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Người mua trúng đấu giá tuân thủ đúng theo quy định đấu giá của công ty 

N về việc bán đấu giá tài sản. Sau khi mua trúng đấu giá tài sản, người mua đã nộp 

đủ tiền mua tài sản, Công ty N đã chuyển trả số tiền cho Ngân hàng và các bên đã 

phối hợp bàn giao tài sản theo quy định.  

- Hiện nay, người mua trúng đấu giá là ông H2 đã nộp thuế, phí đầy đủ và đã 

hoàn tất thủ tục sang tên. 

Ngoài ra, đối với tài sản thứ nhất, ngân hàng đã thỏa thuận trả lại tiền mua 

tài sản cho ông H2, đồng thời đã hoàn tất thủ tục để bà T nộp tiền chuộc lại tài 

sản. 

Do đó, Công ty N đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị 

T. 

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn - Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT Việt Nam - Chi nhánh K (Nay là chi nhánh T3) là: Ông Nguyễn Vinh L trình 

bày: 

Ngày 25/2/2010 và ngày 01/3/2010 ông T11 và bà T có ký hợp đồng tín 

dụng vay vốn Ngân hàng CN K theo 02 hợp đồng tín dụng số 5228-LVA-

201000413: số tiền 2.000.000.000 đồng và số 5228-LVA-201000445: số tiền 

1.000.000.000 đồng. Tài  sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay gồm 02 tài sản là 

QSD đất số AD 579313, AD 579302. 

Đến hạn trả nợ, vợ chồng ông T11, bà T không trả được nợ nên đã tự nguyện 

ký biên bản thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp, bàn giao tài sản cho ngân hàng bán 

tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Ngân hàng đã tiến hành thủ tục bán đấu giá 01 tài 

sản qua Công ty N là QSD theo GCNQSD đất số AD 579313 theo đúng quy định, 

trình tự bán đấu giá tài sản. Ông Nguyễn Phi H2 là người đã trúng đấu giá mua 

quyền sử dụng đất trên với giá 3.575.000.000 đồng. Sau đó, ông H2 đã nộp tiền, 

làm thủ tục và hiện nay quyền sử dụng đất này đã mang tên ông H2 trên GCNQSD 

đất. 
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Đối với số tiền bán đấu giá tài sản nói trên thu được thì ngày 12/11/2012 

Công ty N chuyển về ngân hàng và Ngân hàng CN K đã xử lý, thu nợ gốc, lãi... 

Sau khi thu hồi nợ gốc, lãi thì số tiền gốc còn lại ông T11, bà T còn nợ là 

481.948.750 đồng và lãi phát sinh, tài sản bảo đảm còn lại là QSD đất số AD 

579302. Và ngày 18/9/2018, bà T đến Ngân hàng CN K đề nghị được đối chiếu 

công nợ và tài sản thế chấp còn lại để gia đình có hướng xử lý trả dứt điểm nợ gốc, 

trả một phần nợ lãi, số lãi còn lại xin ngân hàng được miễn giảm và xin được rút 

tài sản thế chấp còn lại. 

Đến ngày 26/9/2018, bà T đến ngân hàng làm việc và ngân hàng đã thông 

báo: Sau khi đã được miễn giảm lãi, số tiền cụ thể bà T phải trả nợ gốc 

481.984.750 đồng, nợ lãi 400.856.798 đồng (tổng cộng: 882.805.548 đồng). Bà T 

đã xác nhận số nợ gốc, lãi còn lại là đúng, gia đình không có thắc mắc hoặc khiếu 

nại bất cứ chuyện gì và xác nhận hiện nay gia đình vẫn còn lại 01 GCNQSD đất số 

AD 579302 hiện đang bảo đảm cho số nợ còn lại 882.805.548 đồng đến ngày 

26/9/2018 là đúng và cam kết trả dứt điểm nợ gốc và chịu lãi phát sinh cho ngân 

hàng trước ngày 30/9/2018. 

Đến ngày 02/10/2018, bà T đã thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi cho ngân 

hàng và Ngân hàng CN K đã trả lại GCNQSD đất số AD 579302 cho gia đình. 

Tính đến ngày 19/11/2018 thì hộ vay ông T11 bà T không còn dư nợ và tài sản thế 

chấp tại Ngân hàng CN K. 

Như vậy, việc bà T khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và hủy hợp 

đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 154/2012/HĐMB-ĐGTS ngày 30/10/2012 

giữa bên bán đấu giá là công ty N và người mua là ông Nguyễn Phi H2 là không có 

cơ sở, ngân hàng không đồng ý.  

* Bị đơn - Ông Nguyễn Phi H2 trình bày: Tháng 10/2012 tôi tham gia đấu 

giá tài sản QSD đất tại Công ty N. Sau khi đấu giá trúng tài sản QSD đất tại địa chỉ 

Phường T2, thành phố B với giá tiền 3.575.000.000 đồng và thực hiện nghĩa vụ tài 

chính, thực hiện các khoản thuế, tôi được công ty làm thủ tục hợp đồng mua bán và 

được UBND thành phố  B cấp GCNQSD đất. Ngày 25/10/2018, tại bản án của Tòa 

án cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định công nhận tài sản của tôi mua tại Công ty 

N là hợp pháp và ngay tình. Do đó, tôi là người mua tài sản hợp pháp, ngay tình và 

được pháp luật bảo vệ. Tôi không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị 

T. 

Đối với tài sản trúng đấu giá là nhà và QSD đất diện tích 300,5m
2
 đến nay 

ngân hàng đã tự ý giao giấy tờ cho bà T, bản thân tôi sẽ tiến hành khiếu nại và khởi 

kiện bằng một vụ kiện khác. 

* Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - 

Bà Nguyễn Thị K1 là ông Trần Dự Đ trình bày: Quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã được Tòa án nhân 

dân tối cao tuyên hủy. Như vậy, việc căn cứ quyết định công nhận sự thỏa thuận để 

bán đấu giá tài sản của Công ty N, của Ngân hàng CN K cho ông H2 là không 

đúng quy định của pháp luật, đề nghị HĐXX tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài sản.   
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* Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - 

Văn phòng công chứng Đ1 là ông Nguyễn Minh H3 trình bày: Văn phòng công 

chứng Đ1 có nhận được yêu cầu của Công ty N về việc công chứng hợp đồng mua 

bán tài sản bán đấu giá giữa Công ty N, Ngân hàng K và ông Nguyễn Phi H2, đối 

với thửa đất số 9 tờ bản đồ số 58, diện tích 4.624,9m
2
, địa chỉ thửa đất: Phường T2, 

thành phố B, mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử 

dụng: đến năm 2010, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Qua kiểm tra hồ sơ mà các bên cung cấp 

thì hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật và Văn phòng công chứng Đ1 đã tiến 

hành công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nói trên theo quy định. 

Đối với công văn số 1435/UBND-TNMT ngày 14/10/2011 của UBND thành 

phố  B và quyết định số 162/QĐ-CCTHADS ngày 28/8/2014 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố B thì Văn phòng công chứng Đ1 chưa nhận được nên không biết có 

việc tạm dừng hay tranh chấp đối với thửa đất nói trên.   

Việc khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở và Văn phòng công chứng 

Đ1 không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 26/2019/DS-ST ngày 14/5/2019, của Toà án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 157, Điều 165, khoản 1 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Áp dụng Điều 138, Điều 258, Điều 355 Bộ luật Dân sự năm 2005, khoản 3 

Điều 130 Luật Đất đai 2003, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của 

Chính Phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010;  

Áp dụng Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số: 10/2009/UBTVQH12 

ngày 27 tháng 02 năm 2009. 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận toàn bộ nội dung khởi kiện của bà Nguyễn Thị T về việc: 

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 30/10/2012 và hợp đồng mua bán tài sản bán 

đấu giá 154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012 đối với tài sản là quyền sử dụng 

đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 579313 do UBND thành phố B 

cấp ngày 26/12/2005 (Đã điều chỉnh biến động ngày 06/6/2016 mang tên ông 

Nguyễn Phi H2). 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và 

định giá tài sản; về án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của 

pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 24/5/2019, nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn 

Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, 
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bà Nguyễn Thị Đoan T9 kháng cáo với cùng nội dung: Kháng cáo toàn bộ Bản án 

dân sự số: 26/2019/DS-ST ngày 14/5/2019, của Toà án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm 

theo hướng hủy bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và nội 

dung đơn kháng cáo. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm:  

Về tố tụng: Các đương sự trong vụ án và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực 

hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015 - Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn 

Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà 

Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan T9; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

26/2019/DS-ST ngày 14/5/2019, của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

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 tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ, 

lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông T4, ông T5, ông T7, bà T6, bà T8 và bà T9, Hội đồng 

xét xử thấy:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn bà T và của những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông T4, ông T5, ông T7, bà T6, bà T8 và bà T9 

trong hạn luật định và đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, nên vụ án được 

giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

 [2]  Về nội dung: 

 [2.1] Về quyền sử dụng đất của ông T11, bà T trong quá trình sử dụng đất cụ 

Nguyễn Thị K1 (Mẹ đẻ ông T11) đã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông T11, bà T 

trả lại hai thửa đất trên. Vì cho rằng ông T11, bà T làm giả giấy tờ để xin cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất thửa đất trên. Tuy nhiên, tại Biên bản kết thúc xác minh số 52 

ngày 29/8/2012 (Bút lục 70) của Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định: Ông T11 

không có hành vi làm giả giấy tờ, việc thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn là 

hợp pháp. Ngoài ra, Bản án dân sự phúc thẩm số 06 ngày 11/01/2016, của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bác đơn khởi kiện của cụ K1, vì hai thửa đất trên là của 

ông T11, bà T được Nhà nước cấp đúng quy định pháp luật. 
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 [2.2] Quá trình giải quyết vụ án, bà T đều thừa nhận có thế chấp 02 quyền sử 

dụng đất số AD 579313, AD 579302 mang tên ông T11, bà T để vay tiền của Ngân 

hàng NN&PTNT chi nhánh K số tiền 3.000.000.000 đồng vào các ngày 25/2/2010 

và ngày 01/3/2010. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay gồm 02 tài sản là 

quyền sử dụng đất số AD 579313, AD 579302 theo hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số 24028654/ 09HĐTC ngày 03/02/2009. Đến hạn trả nợ, do không có 

khả năng trả nợ nên ông T11, bà T đồng ý để Ngân hàng bán đấu giá tài sản để thu 

hồi nợ. Việc ông T11, bà T đồng ý giao tài sản để Ngân hàng thu hồi nợ được thể 

hiện tại các Biên bản làm việc ngày 02/6/2011 (Bút lục 24); biên bản thỏa thuận 

ngày 02/6/2011 (Bút lục 26), Bản cam kết trả nợ ngày 06/6/2011 (Bút lục 28) và 

Văn bản thỏa thuận ngày 06/6/2011 (Bút lục 30) tất cả các tài liệu trên đều có chữ 

ký, chữ viết của ông T11, bà T.  

Sau khi thỏa thuận giữa ông T11, bà T với Ngân hàng, thì Ngân hàng đã ký 

kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty N để bán đấu giá tài sản là quyền sử 

dụng đất theo Giấy CNQSD đất số AD579313. Quá trình bán đấu giá qua nhiều lần 

ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản và thông báo, tổ chức bán đấu giá tài sản. Đến 

ngày 30/10/2012, Công ty N đã tiến hành bán đấu giá thành. Kết quả bán đấu giá 

tài sản: Ông Nguyễn Phi H2 là người đã trúng đấu giá mua quyền sử dụng đất 

trên với giá 3.575.000.000 đồng. Các bên tiến hành ký kết hợp đồng mua bán tài 

sản bán đấu giá số 154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012 và Văn phòng công 

chứng Đ1 công chứng số 6583 quyển số 10. Ngày 12/11/2012, số tiền bán đấu giá 

tài sản của ông T11 được Công ty N chuyển về Ngân hàng và Ngân hàng CN K đã 

xử lý, thu nợ gốc, lãi... Sau khi thu hồi nợ gốc, lãi thì số tiền bán tài sản quyền sử 

dụng đất số AD 579313 không còn dư và số tiền nợ gốc còn lại ông T11, bà T còn 

nợ là 481.948.750 đồng và lãi phát sinh, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất số 

AD 579302. Ngày 18/9/2018, bà T có đơn xin Ngân hàng CN K miễn giảm một 

phần lãi, tạo điều kiện cho gia đình trả dứt điểm nợ gốc và lãi còn lại và xin được 

rút tài sản thế chấp còn lại là quyền sử dụng đất số AD 579302. Tại biên bản làm 

việc và xác nhận công nợ ngày 18/9/2018, thể hiện: Đến ngày 31/5/2018, bà T còn 

nợ Ngân hàng 2.289.297.433 đồng, trong đó nợ gốc là 481.984.750 đồng, tiền lãi: 

1.807.348.683 đồng, tài sản thế chấp còn lại là quyền sử dụng đất số AD 579302. 

Sau khi Ngân hàng Chi nhánh K lập hồ sơ đề nghị miễn giảm lãi và được ngân 

hàng cấp trên chấp nhận miễn giảm một phần lãi. Ngày 02/10/2018, bà T đã trả nợ 

tổng cộng 882.805.548 đồng (Trong đó nợ gốc là 481.984.750 đồng, tiền lãi: 

400.856.798 đồng) và tất toán khoản vay, rút tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất 

số AD 579302. Như vậy, tính đến ngày 02/10/2018, thì ông T11, bà T không còn 

dư nợ và tài sản thế chấp tại Ngân hàng Chi nhánh K. 

Ngoài ra, người kháng cáo cũng cho rằng việc ký hợp đồng thế chấp không 

có đầy đủ chủ thể là thành viên hộ gia đình nên hợp đồng thế chấp bị vô hiệu, dẫn 

đến các bên phải giao trả lại tài sản cho nhau và Ngân hàng không thể có tài sản để 

giao cho Công ty N bán đấu giá là không có cơ sở. Bởi lẽ, hiện nay hợp đồng thế 

chấp ký giữa Ngân hàng Chi nhánh K với ông T11, bà T đã thực hiện xong, không 

có bản án, quyết định tuyên bố vô hiệu, về tài sản thế chấp đã được xử lý để thu 

hồi nợ và đã điều chỉnh biến động sang tên cho ông H2.   
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[2.3] Xét trình tự thủ tục tiến hành việc bán đấu giá tài sản, thấy rằng: 

Sau khi ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 670 với Ngân hàng Chi nhánh K, 

Công ty N đã có thông báo số 935/TB-ĐGTN ngày 20/9/2012, về việc thông báo 

bán đấu giá tài sản. Công ty N đã tiến hành niêm yết tại nơi có bất động sản bán 

đấu giá, tại Uỷ ban nhân dân phường T2 nơi có bất động sản bán đấu giá, nơi bán 

đấu giá và thông báo trên báo Tuổi trẻ theo đúng quy định tại Điều 28 Nghị định 

17/2010/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư 23/2010/TT-BTP.  

Việc người kháng cáo cho rằng Công ty N niêm yết thông báo bán đấu giá 

tài sản không đúng quy định pháp luật là không có căn cứ. Bởi vì, Công ty N đã 

cung cấp chứng cứ và xác định rõ việc niêm yết thông báo tại nơi tiếp giáp với 

thửa đất được bán đấu giá (Tức là nơi có bất động sản bán đấu giá), do thửa đất 

được bán đấu giá là thửa đất trống và pháp luật không quy định cụ thể phải niêm 

yết thông báo trên chính diện tích bất động sản là quyền sử dụng đất được bán đấu 

giá.  Ngoài ra, người kháng cáo cũng cho rằng việc đăng báo Tuổi trẻ và hóa đơn 

liên 2 do Công ty N cung cấp là giả mạo. Tuy nhiên, người kháng cáo không đưa 

ra được tài liệu chứng cứ hay xác định được căn cứ, dấu hiệu giả mạo nên không 

có cơ sở để xem xét. 

Xét trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản, phía Công ty N đã cung cấp 

biên bản bán đấu giá tài sản ngày 30/10/2012 và các tài liệu kèm theo thể hiện trình 

tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản đúng theo quy định tại Điều 34 Nghị định 

17/2010/NĐ-CP và Điều 15 Thông tư 23/2010/TT-BTP. 

Sau khi tiến hành cuộc bán đấu giá thành vào ngày 30/10/2012, Công ty N 

(Tổ chức bán đấu giá tài sản), Ngân hàng Chi nhánh K (Người có tài sản bán đấu 

giá) và ông H2 (Người mua tài sản) đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu 

giá số 154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012 và Văn phòng công chứng Đ1 

công chứng số 6583 quyển số 10 là đúng theo quy định tại Điều 35 Nghị định 

17/2010/NĐ-CP. Hiện nay ông H2 - Người mua được tài sản bán đấu giá là quyền 

sử dụng đất theo GCNQSD đất số AD 579313 đã làm thủ tục và thực hiện đầy đủ 

các quyền, nghĩa vụ đúng theo quy định và ông H2 đã được cơ quan có thẩm 

quyền gia hạn sử dụng đất và cấp GCNQSD đất mang tên ông H2 theo đúng quy 

định tại Điều 36, Điều 46 Nghị định 17/2010/NĐ-CP.  

 Việc người kháng cáo cho rằng, đã hết thời hạn sử dụng đất thì Ngân hàng 

và Công ty N không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại 

điểm b, d khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên Điều 106 chỉ áp 

dụng đối với người sử dụng đất (Tức là cá nhân, tổ chức được giao đất, cho thuê 

đất...) và không có quy định nào cấm việc Ngân hàng và Công ty N tổ chức bán 

đấu giá quyền sử dụng của người thế chấp để xử lý tài sản thế chấp, thanh toán, thu 

hồi nợ cho Ngân hàng.  

 Việc người kháng cáo cho rằng, đất đang có tranh chấp nhưng đưa ra bán 

đấu giá là không có căn cứ. Bởi lẽ, tại thời điểm thực hiện việc bán đấu giá tài sản 

ngày 30/10/2012, không có bản án hay vụ án nào tranh chấp đối với quyền sử dụng 

đất theo GCNQSD đất số AD 579313 nói trên. 
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 Việc người kháng cáo cho rằng, có việc thông đồng, dàn xếp hạ thấp giá 

bán tài sản nhưng không đưa ra được chứng cứ về việc thông đồng, dàn xếp trong 

quá trình bán đấu giá. Thực tế giá bán cao hơn giá khởi điểm của ông T11, bà T 

xác định trong văn bản thỏa thuận ngày 06/6/2011.    

Việc người kháng cáo cho rằng, ông H2 không ngay tình khi mua đấu giá 

quyền sử dụng đất: Tại Quyết định giám đốc thẩm số 65/2018/GĐT-DS ngày 

06/8/2018, của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã nhận định cho rằng: Theo 

quy định tại Điều 138 và Điều 258 Bộ luật dân sự năm 2005 thì ông H2 là người 

thứ ba ngay tình có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất mà không liên quan đến quan 

hệ tranh chấp giữa cụ K1 với vợ chồng ông T11, bà T. Quyết định này có hiệu lực 

thi hành nên Hội đồng xét xử không có thẩm quyền xem xét lại việc ông H2 có 

ngay tình hay không trong việc quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất nói trên.  

[2.4] Đối với Công văn số 1435/UBND-TNMT ngày 14/10/2011, của 

UBND thành phố B đề nghị xử lý việc đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

đối với ông T11. Xét thấy, văn bản này chỉ có tính chất đề nghị xem xét, không 

phải là quyết định ngăn chặn, cấm hoặc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở 

hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản. Và thực tế hiện nay, căn cứ kết quả bán 

đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá 154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 

30/10/2012, căn cứ kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất thì ông H2 đã được chứng 

nhận điều chỉnh biến động sang tên trên GCNQSD đất theo quy định pháp luật. 

[2.5] Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ án thể hiện việc bà T được xử lý thu 

hồi số nợ gốc, lãi từ số tiền bán tài sản quyền sử dụng đất số AD 579313 và được 

giảm lãi để bà T tất toán toàn bộ nợ vay. Việc dùng số tiền bán đấu giá tài sản thế 

chấp để được thanh toán nợ, đồng ý tất toán khoản vay nhưng bà T lại tiếp tục khởi 

kiện không đồng ý việc bán đấu giá tài sản là không có căn cứ. Mặt khác, tại Biên 

bản phiên tòa sơ thẩm, bà T thừa nhận quá trình bán đấu giá tài sản bà T được biết 

nhưng bà T không có ý kiến khiếu nại gì. 

 [2.6] Đối với quyền sử dụng đất số AD 579302, ông H2 xác định sẽ khởi 

kiện bằng vụ án khác khi có đơn yêu cầu. Vì đây là quyền định đoạt tài sản của ông 

H2 nên cần chấp nhận. 

  [2.7] Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, 

ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan T9 kháng cáo 

yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm nhưng không chỉ ra được các vi phạm tố tụng nên 

không có cơ sở để xem xét. 

Từ các phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cần áp dụng 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 - Không chấp nhận kháng 

cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông 

Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan T9; giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 14/5/2019, của Toà án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
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 [3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo nên nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà 

Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan T9 mỗi người phải chịu 300.000đ tiền 

án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1] Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 - Không 

chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn T5, bà Nguyễn 

Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà Nguyễn Thị Đoan 

T9; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 14/5/2019, của Toà án nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

[2] Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 157, Điều 165, khoản 1 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Áp dụng Điều 138, Điều 258, Điều 355 Bộ luật Dân sự năm 2005, khoản 

3 Điều 130 Luật Đất đai 2003, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 

của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 

06/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP 

ngày 04/3/2010;  

Áp dụng Điều 27 Pháp lệnh số: 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 

2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Điều 29 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, 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.  

Tuyên xử: 

Không chấp nhận toàn bộ nội dung khởi kiện của bà Nguyễn Thị T về việc: 

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 30/10/2012 và hợp đồng mua bán tài sản bán 

đấu giá số154/2012/HĐMB-ĐGTN ngày 30/10/2012, đối với tài sản là quyền sử 

dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 579313 do UBND thành 

phố B cấp ngày 26/12/2005 (Đã điều chỉnh biến động ngày 06/6/2016 mang tên 

ông Nguyễn Phi H2). 

 [3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản: Bà Nguyễn Thị T 

phải chịu 1.500.000 đồng tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản. 

Được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng bà T đã nộp là 1.500.000 đồng theo phiếu 

thu số 04 ngày 09/01/2017, tại Tòa án nhân dân thành phố B, tinh Đắk Lắk. 

 [4] Về án phí:  

 4.1 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị T phải chịu 200.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 
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đồng theo biên lai số 0039286 ngày 15/9/2016, tại Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố B, tinh Đắk Lắk. 

 4.2 Về án phí dân sự phúc thẩm: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Út T4, ông Nguyễn Văn 

T5, bà Nguyễn Thị Đoan T6, ông Nguyễn Văn T7, bà Nguyễn Thị Đoan T8, bà 

Nguyễn Thị Đoan T9 mỗi người phải chịu 300.000đ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

Được khấu trừ số tiền đã nộp tạm ứng án phí theo các biên lai số 

AA/2019/0001720, AA/2019/0001721, AA/2019/0001722, AA/2019/0001723, 

AA/2019/0001724, AA/2019/0001725, AA/2019/0001726 cùng ngày 10/6/2019, 

tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

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

 
Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND thành phố Buôn Ma Thuột;  

- Chi cục THADS thành phố B; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                   Đã ký 

                                                                                      

                                                                                      Nguyễn Thị Hằng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bản án số: 181/2019/DSPT 

Ngày: 25-10-2019 

V/v Tranh chấp quyền sử dụng 

đất và hợp đồng chuyển nhượng 

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 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Trang

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hoàng Dũng

  Ông Nguyễn Quyến         

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố Cần thơ

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ: Ông Lâm Thành

Them - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Trong các ngày 18 & ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại Tòa án nhân dân thành phố 

Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 100/TLPT-DS ngày 15 tháng 5 

năm 2018 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 06/2019/DS-ST ngày 27 tháng 3 năm 2019 của 

Toà án nhân dân quận Ô Môn bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 207/2019/QĐPT-DS ngày 

08 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Lê Ngọc C, sinh năm 1979 (Có mặt) 

Địa chỉ: Số 211 đường M, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ  

Ủy quyền cho ông Võ Văn S, sinh năm 1971 

Địa chỉ: Khu vực 11, phường C, quận L, thành phố Cần Thơ. (Có mặt) 

Bị đơn: 

1/Ông Dương Văn B, sinh năm 1955 (Có mặt). 

Địa chỉ: Số 355/9, khu vực T, phường T, quận L, thành phố Cần Thơ. 

2/ Bà Lê Thị M, (chết ngày 25/11/2017) 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà Lê Thị M: 
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1. Dương Hồng H1 

2. Dương Hồng H2 

3. Dương Hồng P 

4. Dương Hồng H3 

5. Dương Văn G 

Cùng địa chỉ: Số 355/9, khu vực T, phường T, quận L, thành phố Cần Thơ 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Dương Hồng H1, bà Dương Hồng H2, bà 

Dương Hồng P, bà Dương Hồng H3, ông Dương Văn G: Ông Dương Văn B 

Địa chỉ: Số 355/9, khu vực T, phường T, quận L, thành phố Cần Thơ (văn bản 

ủy quyền ngày 04/6/2018) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Khưu Thị Kiều X, sinh năm 1979 

 Địa chỉ: Số 211, đường 30/4, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ 

2/ Ông Trương Trường T, sinh năm 1970 

 và bà Nguyễn Kim N, sinh năm 1969 

Cùng địa chỉ: Số 12B đường P, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ.  

Cùng ủy quyền cho bà Đinh Ngọc L, sinh năm 1951  

(văn bản ủy quyền ngày 24/7/2019 được lập tại Văn phòng công chứng C). 

3/ Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Đ 

Địa chỉ: 1A, đường T, phường X, quận N, thành phố Cần Thơ. 

Người đại diện ủy quyền: Ông Trần Văn T – Chuyên viên (văn bản ủy quyền 

ngày 24/01/2018). Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt ngày 09/9/2019. 

4/ Ủy ban nhân dân quận L – Đại diện hợp pháp: Trần Văn Tín – Phó Chủ tịch 

là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 24/01/2018). 

5/ Ngân hàng TMCP K. 

Trụ sở: số 191, đường B, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Công C 

Địa chỉ: Lầu 2, Số 45A – 47, đường 30/4, phường A, quận N, thành phố Cần 

Thơ. (văn bản ủy quyền ngày 03/8/2018) 

Do có kháng cáo của nguyên đơn ông Lê Ngọc C; người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan Ngân hàng TMCP K và ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện hợp pháp 

của nguyên đơn ông Lê Ngọc C đều trình bày: Trong tuần tháng 01/2011, vợ chồng 

ông Trương Trường T, Nguyễn Kim N có kêu bán cho ông Lê Ngọc C hai khu đất 

150



3 

 

 

 

thổ cư và đất vườn, cụ thể: Thửa đất số 585, tờ bản đồ số 02, diện tích 980m2, theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00635 do Ủy ban nhân dân quận L cấp 

ngày 27/12/2010 do ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N đứng tên; thửa đất 

số 559, tờ bản đồ số 02, diện tích 1250m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số CH00636 do Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 27/12/2010 do ông Trương 

Trường T và bà Nguyễn Kim N đứng tên. Đất tọa lạc tại khu vực T, phường T, quận 

L, thành phố Cần Thơ. Giá bán hai phần đất trên là 510.000.000đồng. Ông Trương 

Trường T hướng dẫn ông Lê Ngọc C đến xem nhà và đất. Khi đến xem có vợ chồng 

ông Dương Văn B, Lê Thị M đang ở. Ông Trương Trường T và vợ chồng ông Dương 

Văn B nói, nếu ông Lê Ngọc C đồng ý mua thì ông Trương Trường T và vợ chồng 

ông Dương Văn B có trách nhiệm giao nhà và đất cho ông Lê Ngọc C sau khi lập thủ 

tục cấp giấy sang tên ông Lê Ngọc C. Ông Lê Ngọc C đồng ý mua. Ngày 08/02/2011, 

ông Lê Ngọc C và vợ chồng ông Trương Trường T làm thủ tục chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất tại Phòng công chứng số 1. Ông Lê Ngọc C đã chuyển đủ số tiền 

510.000.000đồng cho ông Trương Trường T bà Nguyễn Kim N và được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 

gồm: Thửa đất số 585, tờ bản đồ số 02, diện tích 980m2, theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CH00700 do Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 15/02/2011 do ông Lê 

Ngọc C đứng tên; thửa đất số 559, tờ bản đồ số 02, diện tích 1250m2, theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00699 do Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 

15/02/2011 do ông Lê Ngọc C đứng tên. 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Lê Ngọc C có đề 

nghị ông Trương Trường T và ông Dương Văn B, bà Lê Thị M bàn giao nhà và đất 

cho ông Lê Ngọc C, lúc này ông Dương Văn B, bà Lê Thị M xin gia hạn thêm hai 

tháng. Đến tháng 4 năm 2011, ông Dương Văn B bà Lê Thị M tiếp tục gia hạn thêm 

hai tháng. Đến tháng 06 năm 2011, ông Dương Văn B, bà Lê Thị M yêu cầu ông Lê 

Ngọc C bán lại phần đất, ông Lê Ngọc C không đồng ý. Do gia đình ông Dương Văn 

B, bà Lê Thị M không thực hiện việc giao nhà và đất, nên ông khởi kiện yêu cầu ông 

Dương Văn B, bà Lê Thị M có trách nhiệm giao tài sản nhà và đất theo hợp đồng 

chuyển nhượng đã ký kết. 

Theo đơn phản tố và trong quá trình giải quyết vụ án - Bị đơn ông Dương Văn B 

đều trình bày: Nguyên ngày 16/8/2010, vợ chồng ông có vay của vợ chồng ông 

Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N số tiền 200.000.000đồng. Điều kiện là bảo đảm 

bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng hai quyền sử dụng đất với giá 

236.000.000đồng gồm: Thửa đất số 585, tờ bản đồ số 02, diện tích 980m2, theo giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất số H01748 do Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 

13/02/2009 do ông Dương Văn B đứng tên; thửa đất số 559, tờ bản đồ số 02, diện 

tích 1250m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01749 do Ủy ban nhân 

dân quận L cấp ngày 13/02/2009 do ông Dương Văn B đứng tên. 

Trong thời gian vay tiền vợ chồng ông có đóng được 3 tháng tiền lãi 6%/tháng 

cho bà Nguyễn Kim N là 36.000.000đồng. Ngày 02/3/2011 ông Trương Trường T bà 

Nguyễn Kim N đề nghị ký chuyển nợ cho ông Lê Ngọc C với số tiền 

260.000.000đồng với lãi suất 6%/tháng là 15.600.000đồng. Do gia đình khó khăn nên 

không có khả năng đóng lãi. Khi đó ông Lê Ngọc C đề nghị gia đình ông chuộc lại 

hai quyền sử dụng đất trên với số tiền 350.000.000đồng nhưng gia đình ông không 

đồng ý. Khoảng 06 tháng sau ông Lê Ngọc C tiếp tục đề nghị gia đình ông chuộc lại 

với số tiền 550.000.000đồng. Nay gia đình ông không đồng ý yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Ông có đơn phản tố yêu cầu:  

+Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00700, thuộc thửa 585, tờ bản 

đồ số 02 do Ủy ban nhân quận cấp ngày 15/02/2011 do ông Lê Ngọc C đứng tên và 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00699, thuộc thửa 559, tờ bản đồ số 02 do 

Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 15/02/2011 do ông Lê Ngọc C đứng tên. 

+Hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 16/8/2010 (số công chứng 89, 

quyển số 02/2010/TP/CC-SCC/HĐGD) giữa bà Lê Thị M, Dương Văn B và Nguyễn 

Kim N, Trương Trường T. 

+Hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 08/02/2011 giữa ông Trương 

Trường T và bà Nguyễn Kim N với ông Lê Ngọc C. 

+Hủy hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng TMCP K– Chi nhánh Cần Thơ với 

ông Lê Ngọc C. 

Ông đồng ý trả cho ông Trương Trường T và bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn Kim 

N số tiền vay 260.000.000đồng và lãi suất theo quy định.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Trương Trường T trình bày: 

Nguyên tháng 01/2011, ông có kêu bán cho ông Lê Ngọc C hai khu đất thổ cư và đất 

vườn với giá bán hai phần đất trên là 510.000.000đồng, cụ thể: Thửa đất số 585, tờ 

bản đồ số 02, diện tích 980m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00635 

do Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 27/12/2010 do ông Trương Trường T và bà 

Nguyễn Kim N đứng tên; thửa đất số 559, tờ bản đồ số 02, diện tích 1250m2, theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00636 do Ủy ban nhân dân quận L cấp 

ngày 27/12/2010 do ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N đứng tên. Đất tọa 
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lạc tại khu vực T, phường T, quận L, thành phố Cần Thơ. Ông có hướng dẫn ông Lê 

Ngọc C đến xem nhà và đất. Khi đến xem có vợ chồng ông Dương Văn B, bà Lê Thị 

M đang ở. Vợ chồng ông Dương Văn B không có ý kiến, cũng không có ý muốn mua 

lại và cam kết giao nhà đất cho ông, ông Lê Ngọc C sau khi lập thủ tục cấp giấy sang 

tên ông Lê Ngọc C. 

Ngày 08/02/2011, ông Lê Ngọc C và vợ chồng ông làm thủ tục chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất tại Phòng công chứng số 1 và vợ chồng ông đã nhận đủ tiền. Sau 

đó, ông Lê Ngọc C báo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất gồm: Thửa đất số 585, tờ bản đồ số 02, diện 

tích 980m2 và thửa đất số 559, tờ bản đồ số 02, diện tích 1250m2 theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH00700 và số CH00699 do Ủy ban nhân dân quận L cấp 

ngày 15/02/2011 do ông Lê Ngọc C đứng tên. Sau khi được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, ông Lê Ngọc C có đề nghị vợ chồng ông và ông Dương Văn B, 

bà Lê Thị M bàn giao nhà và đất cho ông Lê Ngọc C, lúc này ông Dương Văn B bà 

Lê Thị M xin gia hạn thêm hai tháng. Đến tháng 4 năm 2011, ông Dương Văn B bà 

Lê Thị M tiếp tục gia hạn thêm hai tháng. Đến tháng 06 năm 2011, ông Dương Văn 

B bà Lê Thị M vẫn không giao nhà và đất.  

Do gia đình ông Dương Văn B, bà Lê Thị M không thực hiện việc giao nhà và 

đất, nên ông Lê Ngọc C khởi kiện, nên trách nhiệm giao tài sản nhà và đất theo hợp 

đồng chuyển nhượng đã ký kết là thuộc về ông Dương Văn B và bà Lê Thị M.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập - Ngân hàng TMCP 

K trình bày: Ngày 10/02/2012, ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X ký hợp đồng 

tín dụng số 20014/HĐTD/TH-TN/TCB-CRG với Ngân hàng. Tạm tính đến ngày 

26/3/2019, ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X còn nợ Ngân hàng số tiền vốn gốc 

là 476.000.000đồng và lãi phát sinh là  967.525.125đồng.  

Để đảm bảo cho khoản vay trên, ông Lê Ngọc C, bà Khưu Thị Kiều X có thế 

chấp quyền sử dụng đất theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01027/HĐTC/TCB-PGD 

CRG ngày 21/02/2011, gồm: Thửa 585, tờ bản đồ 02, diện tích 980m2, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH00700 cấp ngày 15/02/2011. Đất tọa lạc tại khu vực T,  

phường T, quận L, thành phố Cần Thơ; thửa 559, tờ bản đồ 02, diện tích 1250m2, 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00699 cấp ngày 15/02/2011. Đất tọa lạc tại 

khu vực T (nay là khu vực Q),  phường T, quận L, thành phố Cần Thơ. 

Ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X đã vi phạm hợp đồng do thanh toán 

không đúng hạn. Để bảo vệ quyền và lợi ích của Techcombank yêu cầu ông Lê Ngọc 

C và bà Khưu Thị Kiều X như sau: Buộc ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X 
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thanh toán tổng số tiền 1.443.525.125đồng (tạm tính đến ngày 26/3/2019) và tiền lãi 

phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong nợ. Trường 

hợp ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Ngân hàng, yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp để thanh toán nợ.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng - Ủy ban nhân dân 

quận L trình bày: Căn cứ hồ sơ trích lục thể hiện ngày 16/8/20100, bà Lê Thị M cùng 

chồng là ông Dương Văn B lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà 

Nguyễn Kim N và ông Trương Trường T. Ngày 27/12/2010, UBND quận L cấp giấy 

CN QSD đất cho bà Nguyễn Kim N và ông Trương Trường T. Căn cứ hồ sơ trích lục 

thể hiện ngày 08/01/2011, bà Nguyễn Kim N cùng chồng là ông Trương Trường T 

lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Ngọc C. Ngày 

12/02/2011, UBND quận L cấp giấy CN QSD đất cho ông Lê Ngọc C đứng tên. 

UBND quận L cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Ngọc C, dựa trên 

cơ sở hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 08/02/2011 là theo đúng 

trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do pháp luật quy định. Do 

đó, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Ngọc C là không có 

cơ sở. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng – Văn phòng Công 

chứng Nguyễn Thanh Đ trình bày: Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông Dương Văn B, bà Lê Thị M và ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim 

N số công chứng 89, quyển số 02/2010/TP/CC – SCC/HĐGD ngày 16/8/2010 và hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim 

N và ông Lê Ngọc C số công chứng 172, quyển số 01/2011/TP/CC – SCC/HĐGD 

ngày 08/02/2011. Việc công chứng hai hợp đồng nêu trên đã được Công chứng viên 

Phòng Công chứng số 1 thành phố Cần Thơ (nay là Văn phòng công chứng Nguyễn 

Thanh Đình) thực hiện là đúng theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

Vụ việc được hòa giải nhưng không thành nên đưa ra xét xử, tại bản án sơ 

thẩm số: 06/2019/DS-ST ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Toà án nhân dân quận L 

đã tuyên như sau: 

1/ Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Ngọc C về việc buộc bị đơn 

ông Dương Văn B và bà Lê Thị M phải giao trả nhà, phần đất có diện tích 980m2 tại 

thửa 585, tờ bản đồ số 02 và phần đất có diện tích 1.250m2 tại thửa 559, tờ bản đồ số 

02, tọa lạc tại khu vực T, phường T, quạn Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

2/ Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn ông Dương Văn B và bà Lê Thị M: 
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- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 16/8/2010 (số công 

chứng 89, quyển số 02/2010/TP/CC-SCC/HĐGD) giữa bà Lê Thị M, ông Dương 

Văn B với bà Nguyễn Kim N, ông Trương Trường T. 

- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 08/02/2011(số công 

chứng 172, quyển số 01/2011/TP/CC – SCC/HĐGD) giữa ông Trương Trường T, bà 

Nguyễn Kim N với ông Lê Ngọc C. 

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00699 và giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CH00700 của Ủy ban nhân dân quận L cấp ngày 15/02/2011 

cho ông Lê Ngọc C. 

- Tách giao dịch dân sự về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

ông Lê Ngọc C với ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N thành vụ kiện khác 

khi có yêu cầu. 

- Ông Dương Văn B và bà Lê Thị M có nghĩa vụ trả cho ông Trương Trường T, 

bà Nguyễn Kim N số tiền gốc 260.000.000đồng và tiền lãi tính từ ngày 02/3/2011 

đến ngày xét xử sơ thẩm là 188.760.000đồng. Tổng cộng tiền gốc và lãi là 

448.760.000đồng. 

Khi bị đơn thực hiện xong nghĩa vụ trả số tiền nêu trên, thì có quyền liên hệ cơ 

quan có thẩm quyền để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai 

thửa đất nêu trên theo trích đo địa chính số 72 và số 73 lập ngày 17/01/2014 của Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận L (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai quận L, kèm theo bản trích đo). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi 

hành án chưa thi hành xong số tiền trên thì còn phải chịu lãi theo mức lãi suất cơ bản 

do Ngân hàng Nhà nước quy định cho đến khi thi hành xong. 

3/Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP K:  

- Buộc ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X trả cho Ngân hàng số tiền số tiền 

vay tính đến thời điểm ngày 26/3/2019, tổng số tiền là  1.045.774.179đồng, trong đó 

nợ gốc 476.000.000đồng và nợ lãi 569.774.179đồng. Phía ông Lê Ngọc C và bà 

Khưu Thị Kiều X còn phải tiếp tục chịu lãi suất theo hợp đồng đã ký kết trên số tiền 

chưa thi hành đến khi thi hành xong. 

- Hủy hợp đồng thế chấp tài sản số 01027/HĐTC/TCB-PGDCRG ngày 

21/02/2011 giữa Ngân hàng TMCP K với ông Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí thẩm định, định giá tài sản và 

quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật. 
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Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 08 tháng 4 năm 2019 nguyên đơn ông 

Lê Ngọc C và ngày 15 tháng 5 năm 2019 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N; ngày 11 tháng 4 năm 2019 Ngân hàng K 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện nguyên đơn: vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu xem xét lại 

toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị bảo vệ quyền lợi cho ông Lê Ngọc C vì cấp sơ thẩm 

chưa xem xét quyền lợi của ông Lê Ngọc C, vì ông Dương Văn B là nguyên nhân dẫn 

đến các quan hệ tranh chấp nên ông Dương Văn B phải là người chịu trách nhiệm với 

các hậu quả kéo theo. Đề nghị sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Ý kiến của bà Đinh Ngọc L, đại diện cho bà Nguyễn Kim N và ông Trương 

Trường T: Vụ án có sai sót về tố tụng và nội dung, cụ thể như sau: 

Về thủ tục tố tụng: Khi nguyên đơn khởi kiện yêu cầu ông Trương Trường T và 

bà Nguyễn Kim N giao đất nhưng cấp sơ thẩm xác định hai người này là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là xác định tư cách đương sự không đúng. Phía ông 

Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N không được triệu tập tham gia hòa giải, 

không được đối chất khi lời khai của hai bên có nhiều mâu thuẫn, kể cả phiên tòa họ 

cũng không được triệu tập mà vẫn đưa ra xét xử là thiếu về mặt thủ tục. 

Về nội dung: Hồ sơ có giấy chuyển nợ từ bà Nguyễn Kim N, ông Trương 

Trường T sang cho ông Dương Văn B, bà Lê Thị M và được phía bà Lê Thị M xác 

nhận. Phía ông Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N là mua đứt, bán đoạn, nếu 

ông Dương Văn B nói hoàn toàn không biết là thiếu trung thực. Trong lời khai của 

ông Dương Văn B còn thể hiện việc ông Lê Ngọc C đề nghị ông chuộc lại phần đất 

đã chuyển nhượng. Người vay tiền là ông Dương Văn B với thời gian hơn 9 năm, rõ 

ràng việc giao dịch bằng hợp đồng đã được thực hiện tại Phòng công chứng số 1, nếu 

nay yêu cầu hủy bỏ các giao dịch sẽ làm thiệt hại quyền lợi của bà Nguyễn Kim N, 

ông Trương Trường T và ông Lê Ngọc C.  

Với những phân tích nêu trên đề nghị: hủy toàn bộ bản án sơ thểm theo khoản 3 

Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đại diện ngân hàng: Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông 

Lê Ngọc C, Ủy ban nhân dân quận L xác định là đúng trình tự, thủ tục. Phòng Tài 

nguyên môi trường cũng đã thực hiện việc kiểm tra khi cấp giấy chứng nhận, phía 

ông Dương Văn B biết và cũng không phản đối. Ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng 

tín dụng và hợp đồng thế chấp là phù hợp nên yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho ngân 
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hàng là bên thứ ba ngay tình, từ đó đề nghị công nhận hợp đồng thế chấp và được xử 

lý thế chấp khi thu hồi nợ: đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng đã nêu trên. 

Phía bị đơn Ông Dương Văn B xác định: Khi ông Lê Ngọc C vay tiền ông 

không biết nhưng khi ngân hàng thông báo ông mới biết ông Lê Ngọc C vay hơn 500 

triệu đồng; khi đó ông không có ý kiến và cũng không có tiền để thỏa thuận. Sau này, 

khi có vụ kiện, ông đã đề nghị yêu cầu phản tố. Nay, yêu cầu giứ Y bản án sơ thẩm. 

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ: 

Về thực hiện pháp luật: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã tuân 

thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý đến khi xét xử theo 

trình tự phúc thẩm. Các đương sự trong vụ án đã chấp hành đúng các quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự đối với người tham gia tố tụng. Đơn và thời hạn nộp tạm ứng 

kháng cáo của đương sự trong hạn luật định nên được xem là hợp lệ về mặt hình 

thức.  

Về nội dung kháng cáo, nhận thấy:  

 Căn cứ vào các tài liệu có thể thấy rằng: có cơ sở để xác định, hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được các bên ký kết là giả tạo nhằm che giấu 

một giao dịch khác, cụ thể là giao dịch vay tài sản. Căn cứ Điều 129 Bộ luật dân sự 

năm 2005, hợp đồng chuyển nhượng sẽ vô hiệu nhưng hợp đồng vay tài sản vẫn có 

hiệu lực. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định giao dịch này vi phạm Điều 129 Bộ luật 

dân sự năm 2005 và chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Dương Văn B là có căn cứ.  

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm có những sai sót mà 

cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm để giải 

quyết lại theo thủ tục sơ thẩm, cụ thể như sau: 

Về tố tụng: Theo đơn khởi kiện và quá trình hòa giải, ông Lê Ngọc C yêu cầu 

gia đình ông Dương Văn B và ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N giao tài 

sản. Như vậy, ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N cũng là người bị kiện, Tòa 

án cấp sơ thẩm xác định ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chưa đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ 

luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng và sang tên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, ngày 08/02/2011, vợ chồng ông Trương Trường T tiếp tục 

ký hợp đồng chuyển nhượng hai thửa đất nêu trên cho ông Lê Ngọc C và ngày 

15/02/2011, ông Lê Ngọc C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngày 

21/02/2011, ông Lê Ngọc C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng để vay số tiền 
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510.000.000 đồng.  

Xuất phát từ hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông Dương Văn B và 

vợ chồng ông Trương Trường T vô hiệu nên giao dịch giữa vợ chồng ông Trương 

Trường T với ông Lê Ngọc C mới vô hiệu. Do đó, phải xác định rằng giải quyết 

giao dịch giữa ông Lê Ngọc C và vợ chồng ông Trương Trường T là giải quyết hậu 

quả của giao dịch vô hiệu trước đó. Cấp sơ thẩm tách giao dịch dân sự về hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Ngọc C với vợ chồng ông Trương 

Trường T thành vụ kiện khác khi có yêu cầu là chưa đầy đủ, chưa giải quyết triệt để 

vụ án và chưa đảm bảo quyền lợi của người thứ ba ngay tình.  

Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Dương Văn B thừa nhận biết ông Lê 

Ngọc C sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời biết ông Lê Ngọc C 

thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng để vay tiền nhưng không phản đối, không ngăn 

chặn. Điều này đồng nghĩa với việc ông Dương Văn B cũng đồng ý cho ông Lê Ngọc 

C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng. Khi nhận thế chấp, Ngân hàng không có 

nghĩa vụ phải biết việc ông Lê Ngọc C đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất là hợp pháp hay không, cũng như không buộc phải biết các giao dịch trước đó là 

giả tạo hay không? Do đó, không thể hủy hợp đồng thế chấp khi hợp đồng này đã 

được công chứng, đăng ký theo đúng quy định của Bộ luật dân sự, Luật đất đai và 

Ngân hàng đã giải ngân cho ông Lê Ngọc C số tiền 510.000.000 đồng.  

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 

308 Bộ luật tố tụng dân sự, hủy Bản án sơ thẩm số 06/2019/DSST ngày 27/3/2019 của 

Tòa án nhân dân quận Ô Môn, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Ô Môn 

giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại tòa phúc thẩm; Căn cứ vào kết 

quả tranh luận trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên; những 

người tham gia tố tụng khác. 

Xét về tố tụng:  

[1] Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn đòi bị đơn trả lại quyền sử dụng đất, bị 

đơn có đơn phản tố yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ngân hàng K có yêu cầu độc lập yêu cầu nguyên 

đơn phải thanh toán theo hợp đồng tín dụng và yêu cầu phát mãi tài sản nếu nguyên 

đơn không thanh toán cho Ngân hàng. Do đó, cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật  

“Tranh chấp quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
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dụng đất” là đúng theo quy định tại Điều 26, 30, 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

[2] Tuy nhiên, theo đơn khởi kiện và quá trình hòa giải, ông Lê Ngọc C yêu 

cầu gia đình ông Dương Văn B và ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N giao 

tài sản. Như vậy, ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N cũng là bị đơn nhưng 

cấp sơ thẩm lại xác định ông Trương Trường T, bà Nguyễn Kim N là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chưa đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ 

luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 

Sau khi xét xử sơ thẩm 

[3] Nguyên đơn Lê Ngọc C kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác yêu cầu phản tố của bị đơn 

[4] Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP K kháng cáo 

yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét theo hướng chấp nhận yêu cầu độc lập của Ngân 

hàng, tuyên hợp đồng thế chấp số 01027 ngày 21/02/2011 giữa Ngân hàng với ông 

Lê Ngọc C và bà Khưu Thị Kiều X có hiệu lực pháp luật. 

[5] Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trương Trường T và bà 

Nguyễn Kim N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

[6] Ngày 16/8/2010, vợ chồng bị đơn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất với vợ chồng ông Trương Trường T gồm: Thửa đất 559, diện tích 1.250m2 

và thửa 585, diện tích 980m2, giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 

236.000.000đồng. Bị đơn cho rằng, vợ chồng ông vay của vợ chồng ông Trương 

Trường T số tiền 200.000.000đồng, lãi suất 6%/tháng, bảo đảm bằng việc ký hợp 

đồng chuyển nhượng hai quyền sử dụng đất nói trên.  

[7]  Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng và sang tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Ngày 08/02/2011, vợ chồng ông Trương Trường T tiếp tục ký hợp 

đồng chuyển nhượng hai thửa đất nêu trên cho ông Lê Ngọc C và ngày 15/02/2011, 

ông Lê Ngọc C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngày 21/02/2011, 

ông Lê Ngọc C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng để vay số tiền 510.000.000 

đồng. Tại biên bản kiểm tra và định giá tài sản ngày 10/02/2011 của Ngân hàng thửa 

đất 585, 559 có giá trị là 757.750.000 đồng cao hơn gấp 02 lần giá chuyển nhượng 

ghi trong hợp đồng.  

[8] Hội đồng xét xử xét thấy, theo biên nhận ngày 16/8/2010 do ông Trương 

Trường T, bà Nguyễn Kim N ký tên có nội dung “tôi tên Nguyễn Kim N có nhận 
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của anh Dương Văn B số tiền 12.000.000 đồng, tiền đóng lần 1”, biên nhận ngày 

20/12/2010 do bà Nguyễn Kim N ký tên có nội dung“tôi tên Nguyễn Kim N có 

nhận số tiền 12.000.000 đồng”, giấy san nợ do bà Lê Thị M, bà Nguyễn Kim N ký 

tên có nội dung “Tổng cổng chị Lê Thị M nợ của Nguyễn Kim N số tiền 

260.000.000 đồng. Hôm nay ngày 02/3/2011, tôi san nợ bán qua cho anh Lê Ngọc 

C. Vậy là chị Dương Văn B, anh Lê Thị M không còn nợ của tôi”.  

[9]  Lời khai của những người làm chứng gồm ông Nguyễn Văn Q, Khưu Quốc 

T xác định, vợ chồng ông Dương Văn B vay 200.000.000đồng của vợ chồng ông 

Trương Trường T, lãi suất 6%/ tháng, vay trong thời hạn 3 tháng, vợ chồng ông 

Trương Trường T cộng vào 3 tháng lãi suất là 36.000.000đồng nên ghi trong hợp 

đồng chuyển nhượng là 236.000.000đồng.  

[10] Ngoài ra, trong nội dung hợp đồng, hai bên chỉ thỏa thuận chuyển nhượng 

thửa đất 559, 585 chứ không chuyển nhượng tài sản trên đất. Đồng thời, qua xem xét 

thẩm định tại chỗ cũng như lời khai của các đương sự thì trước khi chuyển nhượng, 

trên đất có tài sản là căn nhà của bị đơn có giá trị 190.535.250đồng, một số cây trồng 

loại A, còn căn nhà hiện tại thị bị đơn đang quản lý, sử dụng. 

[11] Vì vậy, căn cứ theo Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Khi các 

bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì 

giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp 

giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này”. Cho nên, hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Dương Văn B và vợ chồng 

ông Trương Trường T vô hiệu nên giao dịch giữa vợ chồng ông Trương Trường T 

với ông Lê Ngọc C mới vô hiệu. Do đó phải xác định rằng, giải quyết giao dịch 

giữa ông Lê Ngọc C và vợ chồng ông Trương Trường T là giải quyết hậu quả của 

giao dịch vô hiệu trước đó. Cấp sơ thẩm tách giao dịch dân sự về hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Ngọc C với vợ chồng ông Trương Trường T 

thành vụ kiện khác khi có yêu cầu là chưa đầy đủ, chưa giải quyết triệt để vụ án và 

chưa đảm bảo quyền lợi của người thứ ba ngay tình là Ngân hàng TMCP K. 

[12] Thêm vào đó, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Dương Văn B thừa nhận biết 

ông Lê Ngọc C sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời biết ông Lê 

Ngọc C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng để vay tiền nhưng không phản đối, 

không ngăn chặn. Điều này đồng nghĩa với việc ông Dương Văn B cũng đồng ý cho 

ông Lê Ngọc C thế chấp hai thửa đất cho Ngân hàng. Khi nhận thế chấp, Ngân hàng 

không có nghĩa vụ phải biết việc ông Lê Ngọc C đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là hợp pháp hay không, cũng như không buộc phải biết các giao dịch 
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trước đó là giả tạo hay không. Do đó, không thể hủy hợp đồng thế chấp khi hợp 

đồng này đã được công chứng, đăng ký theo đúng quy định của Bộ luật dân sự, 

Luật đất đai và Ngân hàng đã giải ngân cho ông Lê Ngọc C số tiền 

510.000.000đồng.  

[13] Từ những phân tích cụ thể nêu trên, cấp phúc thẩm không thể khắc phục 

được những vi phạm nghiêm trọng của cấp sơ thẩm. Chấp nhận một phần kháng cáo 

của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử đề nghị 

hủy bản án sơ thẩm. 

[14] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát như đã nêu trên phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử nên đề nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[15] Về án phí phúc thẩm: Do hủy án nên chưa giải quyết, không ai phải chịu án 

phí phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:   

Khoản 3 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

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

Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án 

Tuyên xử:  

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận một kháng cáo của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng Thương mại cổ phần K, ông 

Trương Trường T và bà Nguyễn Kim N. 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 06/2019/KDTM-ST ngày 27/3/2019 của Tòa án 

nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ để giải quyết lại theo thủ tục chung 

Số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm được giữ lại để giải quyết theo trình tự sơ thẩm 

Về án phí phúc thẩm: Không ai phải chịu. 

Nguyên đơn ông Lê Ngọc C được nhận lại số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc 

thẩm đã nộp 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 000017 ngày 

08/04/2019 tại Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP K được nhận lại số 

tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo 
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biên lai số 000023 ngày 11/04/2019 tại Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trương Trường T và bà Nguyễn 

Kim N được nhận lại số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp 300.000đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 000056 ngày 13/05/2019 tại Chi Cục Thi hành 

án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 25/10/2019) 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự./. 

CÁC THẨM PHÁN                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

                                                                                   Lê Thị Minh Trang 
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Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND TPCT; 

- Tòa án nhân dân Q. Ô Môn; 

- Chi Cục THADS Q. Ô Môn; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

Lê Thị Minh Trang 
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TOA AN NHAN DAN 
TINH DAK LAK 

Ban an s6: 15/2020/DS-PT. 
Ngay: 14-02-2020. 
"V/v tranh chfip lien quan d�n yeu 
cfiu tuyen b6 van ban cong chung VO 
hi�u va huy gia tri phap ly gifiy 
chung nhan quy�n su d1,mg dfit" 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 
Doc lap - Trr do - Hanh phuc 

NHANDANH 
NUOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 

TOA AN NHAN DAN TiNH DAK LAK 

- Thanh phfin Hi)i il6ng xet XU' phuc thdmg6m co:

Thdm phan - Chu t9a phien toa: Ba Nguy€n Thi Hrtng 

Cac Thdm phan: Ong Tr�n Anh Tu�n va ong Nguy€n Duy Thu�n 

- Thu ky phien toa: Ba L�i Thi Minh Hi€n - Thu ky Toa an nhan dan tinh
Bilk Lilk. 

- D(li ditn Vitn Ki€m sat nhan dan tlnh Ddk Ldk: Ong Ng1.1 Van Minh -
Ki€m sat vien tham gia phien toa.

Ngay 14 thang 02 nam 2020, t�i tr1.1 sa Toa an nhan dan tinh Bilk Lilk xet 
xu phuc th�m cong khai v1.1 an dan su th1.1 ly s6: 232/2019/TLPT-DS ngay 09 
thang 12 nam 2019, v€ vi�c "Tranh chdp lien quan din yeu cdu tuyen b6 van ban 
c6ng ch{mg VO hi¢u va huy gia trj phap ly Gidy ch{mg nh(in quyin sir dl;lng ddt ". 

Do Ban an dan su sa th�m s6: 18/2019/DS-ST ngay 22 thang 8 nam 2019 
cua Toa an nhan dan huy�n Cu Kuin, tinh Bilk Lilk bi khang cao. 

Theo Quy€t dinh dua v1.1 an ra xet xu phuc th�m s6: 273/2019/QD-PT ngay 
26 thang 12 nam 2019, giua cac duang su: 

1. Nguyen don: Ba Tr�n Thi Di�u H, sinh nam 1988; dia chi: Xa U, huy�n
K, tinh Bilk Lilk (Vilng mi;lt ). 

Nguai d�i di�n theo uy quy€n cua ba H: Ong Nguy€n Tang H2, sinh nam 
1991; dia chi: Duang Tl, phuang A, Tp. B, tinh Bilk Lilk (Van ban uy quy€n 
ngay 29/12/2018 - C6 mi;tt). 

Nguai bao v� quy€n va lQ'i ich hQ'p phap cho ba H: Ong Luang Thanh V, 
sinh nam 1979 - Lu�t su Van phong Lu�t su TN, thm)c Doan Lu�t su tinh Bilk 
Lilk; dia chi: Duang V3, thi tr�n P, huy�n G, tinh Bilk Lilk (C6 mi;tt). 

.LU4,.TSU'FDVN 
11,1o..,- WH:lctn.n-fdTillnJirn.ni 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 
__________________ 

Bản án số: 04/2020/DS-ST 

Ngày: 16-3-2020 

V/v Tranh chấp kiện đòi 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 THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 

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

Thẩm phán - Chủ tòa phiên tòa: Bà Phùng Thị Thu Hường 

Các Hội thẩm nhân dân:     1. Ông Lê Văn Hiền 

2. Ông Nguyễn Huy Trụ

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Minh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố

V Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ tham gia

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V Trì, tỉnh 

Phú Thọ tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 186/2018/TLST-DS 

ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc "Tranh chấp kiện đòi tài sản” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 1288/2019/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 12 năm 2019 và các 

Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2020/QĐST-DS ngày 06 tháng 01 năm 2020; Quyết 

định hoãn phiên tòa số 02/2020/QĐST-DS ngày 20 tháng 01 năm 2020; Quyết định 

hõan phiên tòa số 03/2020/QĐST-DS ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

Nguyên đơn: Anh Trần Văn V, sinh năm 1990; trú tại: Tổ 3, phố Phong Châu, 

phường Bạch Hạc, thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ, có mặt; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Văn C, 

sinh năm 1979- Luật sư Công ty Luật Hoàng Long P&T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú 

Thọ; trú tại: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường T, thành phố V Trì, tỉnh Phú 

Thọ, có mặt; 

Bị đơn: 

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V Nam; địa chỉ: Tháp BIDV 35

Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; do bà Nguyễn Thị Kim O là đại 

diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 04/6/2019), có mặt; 

2. Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 và chị Trần Thị L, sinh năm 1984; trú

tại: Khu 7, V An, xã V, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; có đơn xin xét xử vắng 

mặt; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan: 

2. Anh Ngô Đức B, sinh năm 1979; trú tại: Khu 11, xã P, huyện Phù Ninh,

178



 
2 

tỉnh Phú Thọ; có đơn xin xét xử vắng mặt; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh Trần Văn V trình bày: 

Khoảng cuối năm 2017, do có nhu cầu hợp tác kinh doanh nên anh bàn bạc 

với anh Nguyễn Xuân T để anh đầu tư lắp đặt 01 bộ hút cát có giá trị 399.500.000đ 

(Ba trăm chín chín triệu năm trăm nghìn đồng) trên chiếc xà lan máy mang biển 

kiểm soát VP 1727 thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L 

để hợp tác làm ăn chung. Hai bên thỏa thuận, khi nào không hợp tác nữa thì anh có 

quyền tháo dỡ bộ máy hút cát này. Anh được biết, chiếc Sà lan máy này đã được vợ 

chồng anh T, chị L thế chấp (theo hợp đồng thế chấp số 04/2017/9511388/HĐBĐ 

ngày 29/3/2019 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển V Nam- viết tắt là Ngân hàng 

Đầu tư) để đảm bảo cho khoản vay của vợ chồng anh T, chị L theo hợp đồng tín 

dụng hạn mức số 01/2017/9511388/HĐTD ngày 08/3/2017.  

Bộ máy hút cát là tài sản riêng của anh (không phải tài sản chung vợ chồng) 

và việc anh lắp đặt máy hút cát trên xà lan máy là hợp tác đầu tư với vợ chồng anh 

T, chị L, không L quan đến tài sản thế chấp cho Ngân hàng Đầu tư. Quá trình vay 

vốn do anh T, chị L vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng đã thu hồi chiếc Sà 

lan máy (trên đó có cả bộ hút cát), bán đấu giá để thu hồi nợ. Mặc dù khi đầu tư bộ 

máy hút cát này, cả anh và vợ chồng anh T không thông báo cho bên nhận thế chấp 

nhưng khi Ngân hàng thu hồi tài sản thế chấp, đề nghị thẩm định giá, bán đấu giá, 

anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ phụ trách của ngân hàng; anh T cũng có 

văn bản đề nghị các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc 

để yêu cầu không thực hiện việc công chứng chuyển nhượng chiếc sà lan máy 

nhưng Ngân hàng vẫn bán đấu giá chiếc Sà lan máy bao gồm cả bộ máy hút cát của 

anh. 

Quá trình bán đấu giá tài sản, Ngân hàng và Công ty bán đấu giá không thực 

hiện việc định giá tài sản bộ máy hút cát mà chỉ định giá chiếc Sà lan máy là vi 

phạm. Trường hợp nếu ngân hàng cho rằng đây là tài sản đầu tư tăng thêm thì cũng 

cần phải xác định được giá trị đầu tư tăng thêm là bao nhiêu. 

Tòa án đã yêu cầu anh cung cấp các chứng cứ chứng minh anh là chủ sở hữu 

của bộ máy hút cát nhưng ngoài các hóa đơn, phiếu mua hàng, giấy xác nhận anh đã 

nộp tại giai đoạn khởi kiện anh không cung cấp được họ tên, địa chỉ cụ thể của 

những cửa hàng, cá nhân bán vật tư, lắp đặt để Tòa án xác minh làm rõ. Theo anh, 

việc cung cấp các chứng cứ này là không cần thiết vì bản thân vợ chồng anh T, chị 

L đã thừa nhận nên anh không phải chứng minh và Tòa án không cần thiết làm rõ. 

Ngày 17/12/2019,  anh V thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, anh đề nghị 

nếu Ngân hàng không trả bộ máy hút cát cho anh thì anh đề nghị vợ chồng anh T, 

chị L phải trả cho anh bộ máy hút cát này hoặc cả Ngân hàng và anh T, chị L có 

trách nhiệm L đới trong việc trả lại tài sản cho anh bằng hiện vật hoặc bằng tiền. 

Bị đơn Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển V Nam do bà Nguyễn Thị Kim 

O là đại diện theo ủy quyền trình bày: 
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Ngày 08/3/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V Nam, chi nhánh 

Hùng Vương và vợ chồng anh Nguyễn Xuân T, chị Trần Thị L có ký kết 01 Hợp 

đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/9511388/HĐTD với số tiền vay là 1 tỷ đồng. Để 

đảm bảo khoản vay trên, anh T, chị L có ký kết 01 hợp đồng thế chấp tài sản số 

04/2017/9511388/HĐBĐ ngày 29/3/2017, thế chấp 01 sà lan máy, số đăng ký VP 

1727, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 1795/ĐK do Sở giao 

thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 20/3/2017, chủ phương tiện là anh Nguyễn 

Xuân T. Việc thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng anh T đã tự ý đầu tư thêm 01 bộ máy 

hút cát trên tài sản đã thế chấp mà không thông báo và không được sự chấp thuận 

của Ngân hàng. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên tháng 9/2018 vợ chồng anh T 

đã tự nguyện bàn giao chiếc Sà lan máy (trên đó có lắp đặt 01 bộ máy hút cát) cho 

Ngân hàng tiến hành bán đấu giá để trả nợ các khoản vay quá hạn. Ngày 

20/11/2018, vợ chồng anh T có đơn đề nghị gửi Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ, Sở giao 

thông vận tải tỉnh V, tỉnh Phú Thọ, các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ...thể hiện việc tự nguyện giao Sà lan máy và tài sản đầu tư tăng thêm để Ngân 

hàng bán đấu giá nên các văn bản gửi các cơ quan ban ngành trước ngày này không 

còn giá trị, không khiếu nại thắc mắc gì.  

Trong hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ chứng minh anh V là chủ sở hữu bộ 

máy hút cát là chưa đảm bảo. Thời điểm lắp đặt bộ máy hút cát này Ngân hàng 

không nhận được thông báo nào của cả anh V và vợ chồng anh T. Hơn nữa, nếu anh 

V hay vợ chồng anh T có đầu tư tài sản lắp đặt trên tài sản thế chấp phải có sự đồng 

ý của Ngân hàng theo điều khoản hai bên ký kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, 

mọi sự đầu tư không được phép, không thông báo thì ngân hàng không chịu trách 

nhiệm.  

Đối với thủ tục bán đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, 

anh B là người thứ ba ngay tình, mua tài sản thông qua bán đấu giá là hợp pháp nên 

không thể trả lại bộ máy hút cát cho anh V được. Do bộ máy hút cát gắn liền với Sà 

lan máy và vợ chồng anh T cam đoan tài sản này là của vợ chồng anh nên cơ quan 

định giá đã định giá tổng thể toàn bộ tài sản là không vi phạm, không cần xác định 

giá trị đầu tư tăng thêm. 

Nay nguyên đơn khởi kiện đề nghị ngân hàng trả lại bộ máy hút cát, quan 

điểm của ngân hàng không đồng ý mà thuộc trách nhiệm của vợ chồng anh T. Nếu 

trường hợp vợ chồng anh T phải trả lại tài sản cho anh V thì đề nghị thanh toán bằng 

tiền tương đương với giá trị tài sản. 

Bị đơn anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L thống nhất trình bày. 

 Vợ chồng anh xác nhận lời khai của ngân hàng về việc vay vốn và thế chấp; 

lời trình bày của anh Trần Văn V về việc anh V là chủ sở hữu bộ máy hút cát, việc 

hợp tác, đầu tư kinh doanh giữa hai bên là đúng. Vợ chồng anh thừa nhận do làm ăn 

kinh doanh không hiệu quả nên đã tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân 

hàng xử lý và không có đề nghị gì đối với phần nợ vay được đảm bảo bằng tài sản 

này; thừa nhận việc đầu tư tăng thêm tài sản là bộ máy hút cát cả anh V và vợ chồng 
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anh đểu không thông báo và không được sự đồng ý của ngân hàng, không có văn 

bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp nhưng khi ngân hàng thu hồi tài sản đã có đề 

nghị trả bộ máy hút cát cho anh V. 

Bộ máy hút cát của anh V là tài sản đầu tư sau khi thế chấp Ngân hàng và là 

tài sản riêng của anh V, không phải là tài sản của vợ chồng anh nên việc ngân hàng 

bán toàn bộ tài sản là chiếc Sà lan máy trên đó có cả tài sản của anh V là không 

đúng quy định.  

Anh V khởi kiện đề nghị Ngân hàng trả bộ máy hút cát, anh đồng ý và không 

có ý kiến gì vì đây không phải là tài sản của vợ chồng anh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan anh Ngô Đức B trình bày: 

Tháng 9/2018 anh biết được thông tin công ty đấu giá đăng thông tin bán đấu 

giá chiếc sà lan máy theo như nguyên đơn, bị đơn, vợ chồng anh T, chị L đã trình 

bày nên anh mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá. Ngày 30/10/2018 anh 

đã trúng đấu giá chiếc sà lan máy cùng toàn bộ thiết bị vật tư gắn liền trên tàu (bao 

gồm bộ hút cát). Anh đã làm thủ tục sang tên toàn bộ tài sản trên là hợp pháp. Việc 

mua bán thông qua bán đấu giá là ngay tình, đúng quy định pháp luật nên việc 

nguyên đơn đòi lại tài sản là bộ máy hút cát hiện đang là tài sản của anh, anh không 

đồng ý. 

Tại phiên tòa: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và xuất trình 02 

giấy viết tay xác nhận của cán bộ Ngân hàng về việc cả nguyên đơn và anh T đều 

thông báo cho Ngân hàng khi thu hồi tài sản để bán đấu giá. Bị đơn thừa nhận chứng 

cứ do nguyên đơn cung cấp tại phiên tòa đúng là xác nhận của cán bộ ngân hàng về 

việc có nhận được các đơn đề nghị của anh V và anh T nhưng là thời điểm trước 

ngày 20/11/2018, sau đó vợ chồng anh T lại cam kết là tài sản của mình nên Ngân 

hàng bán đấu giá toàn bộ các tài sản là đúng quy định. Do đó, Ngân hàng không 

chịu trách nhiệm và lỗi thuộc về anh T, chị L nên đề nghị Tòa án buộc vợ chồng anh 

T, chị L phải trả cho nguyên đơn số tiền tương đương với giá trị bộ máy hút cát. 

Vợ chồng anh T, chị L, anh B vắng mặt tại phiên tòa.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ phát biểu ý 

kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử và các đương sự từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi Hội đồng xét 

xử nghị án đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về quan 

điểm giải quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc vợ 

chồng anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L phải trả cho nguyên đơn trị giá bộ máy 

hút cát bằng số tiền 115.000.000đ (Một trăm mười lăm triệu đồng). Về án phí: Buộc 

vợ chồng anh T, chị L phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

- Xác định quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Nguyên 

đơn yêu cầu Tòa án buộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V Nam hoặc vợ 

chồng anh Nguyễn Xuân T, chị Trần Thị L hoặc cả hai bên phải có trách nhiệm trả 
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lại cho anh bộ máy hút cát lắp đặt trên Sà lan máy đã bị bán đấu giá, là tài sản riêng 

của cá nhân anh nên đây là tranh chấp kiện đòi tài sản theo quy định tại khoản 2 

Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án . 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố V 

Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Về việc thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, phạm vi khởi kiện: Ban đầu 

nguyên đơn chỉ đề nghị buộc Ngân hàng trả lại tài sản là bộ máy hút cát nhưng sau 

đó thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị Ngân hàng hoặc vợ chồng anh T, 

chị L hoặc cả hai bên có trách nhiệm L đới trả lại tài sản. Sự thay đổi, bổ sung này 

của nguyên đơn là sự thay đổi chủ thể có nghĩa vụ, các chủ thể này đã tham gia tố 

tụng trong vụ án, không phải là vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu. Do nguyên đơn 

chỉ yêu cầu đòi lại tài sản mà không yêu cầu bồi thường thiệt hại và các vấn đề khác 

nên Tòa án chỉ xem xét trong phạm vi khởi kiện. 

- Về sự thay đổi tư cách tham gia tố tụng của đương sự: Căn cứ vào yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, ý kiến của bị đơn, xét thấy việc giải quyết vụ án có L 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của vợ chồng anh T, chị L nên Tòa án đã đưa anh T, 

chị L vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư  cách người có quyền lợi, nghĩa vụ L 

quan là đúng quy định theo khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự. Ngày 

17/12/2019, nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc 

Ngân hàng trả lại tài sản là bộ máy hút cát hoặc vợ chồng anh T, chị L hoặc cả hai 

bên có trách nhiệm L đới trả lại tài sản. Như vậy, ngoài Ngân hàng là người bị 

nguyên đơn khởi kiện còn có vợ chồng anh T, chị L nên cần thay đổi tư cách tham 

gia tố tụng của vợ chồng anh T, chị L từ người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan thành 

bị đơn là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Sự có mặt của các đương sự tại phiên tòa: Các văn bản tố tụng của Tòa án 

đã được tống đạt hợp lệ cho các đương sự. Tại phiên tòa có mặt nguyên đơn, bị đơn; 

vợ chồng anh T, chị L và anh B đều vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt 

nên Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án là đúng quy định. 

 [2] Về nội dung: 

- Về xác định chủ sở hữu đối với bộ máy hút cát: Nguyên đơn xuất trình các 

biên lai mua hàng, các giấy xác nhận chứng minh nguyên đơn đã đầu tư tiền để mua 

và lắp ráp bộ máy hút cát trên chiếc Sà lan máy. Vợ chồng anh T, chị L thừa nhận 

bộ máy hút cát này là của nguyên đơn đầu tư, hai bên chỉ hợp tác kinh doanh để 

phân chia lợi nhuận. Ngân hàng đề nghị Tòa án xem xét chủ sở hữu bộ máy hút cát 

là ai nhưng không phản đối chủ sở hữu bộ máy hút cát là nguyên đơn nếu trách 

nhiệm trả lại bộ máy hút cát thuộc về vợ chồng anh T, chị L. Do vậy, có đủ căn cứ 

xác định bộ máy hút cát thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn. 

- Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: 

Nguyên đơn cho rằng đây không phải tài sản đầu tư tăng thêm của tài sản thế 

chấp vì tài sản này phát sinh sau, không L quan đến tài sản thế chấp là không phù 

hợp vì việc lắp đặt bộ máy hút cát chính là để khai thác công dụng, tính năng sử 
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dụng của Sà lan máy, thu lợi nhuận trên cơ sở hợp tác kinh doanh giữa nguyên đơn 

và vợ chồng anh T, chị L. Điều này là phù hợp vì chính nguyên đơn thừa nhận tại 

phiên tòa, nguyên nhân nguyên đơn và vợ chồng anh T hợp tác kinh doanh là vì tàu 

của anh T thời điểm đó không chở hàng như trước nên hai bên cam kết hợp tác, 

nguyên đơn lắp đặt bộ hút cát trên Sà lan máy để hút cát, khi hút đủ số lượng thì Sà 

lan máy sẽ trở cát đi bán, chia lợi nhuận. Do đó, trường hợp này bộ máy hút cát 

được coi là tài sản đầu tư tăng thêm của người thứ ba, được pháp luật bảo vệ quyền 

sở hữu. 

Tuy nhiên, các đương sự đều thừa nhận thời điểm nguyên đơn lắp ráp bộ máy 

hút cát là sau khi vợ chồng anh T, chị L thế chấp chiếc Sà lan máy cho Ngân hàng 

để vay vốn, cả hai bên đều không thông báo cho Ngân hàng biết. Điều này là vi 

phạm cam kết được quy định trong Hợp đồng thế chấp tài sản số 

04/2017/9511388/HĐBĐ ngày 29/3/2017 và các quy định của pháp luật về bảo lãnh 

có tài sản thế chấp, khi đầu tư tăng thêm phải thông báo và được sự đồng ý của bên 

nhận thế chấp.  

Mặc dù, tại phiên tòa, nguyên đơn có xuất trình xác nhận của cán bộ ngân 

hàng về việc nhận được đơn đề nghị của nguyên đơn và vợ chồng anh T trong giai 

đoạn Ngân hàng thu hồi Sà lan máy và bộ hút cát nhưng sau đó tại đơn đề nghị đề 

ngày 20/11/2018 và Biên bản làm việc ngày 20/11/2018 (sau thời điểm cán bộ Ngân 

hàng nhận đơn của nguyên đơn và anh T) đều thể hiện vợ chồng anh T, chị L cam 

kết Sà lan máy và các tài sản đầu tư tăng thêm là thuộc quyền sở hữu của mình, tự 

nguyện giao toàn bộ các tài sản này để Ngân hàng bán đấu giá, không khiếu nại thắc 

mắc gì nên việc Ngân hàng bán đấu giá tài sản Sà lan máy trên đó có bộ máy hút cát 

do nguyên đơn đầu tư không có lỗi của Ngân hàng.  

Hành vi không thông báo về việc đầu tư tăng thêm tài sản thế chấp của người 

thứ ba; hành vi cam kết tài sản thế chấp, tài sản đầu tư tăng thêm thuộc quyền sở 

hữu của mình; tự nguyện giao toàn bộ tài sản thế chấp cùng các tài sản gắn liền cho 

bên nhận thế chấp để bán đấu giá là do lỗi của vợ chồng anh T, chị L và hành vi này 

có mối quan hệ nhân quả đến thiệt hại về tài sản, xâm phạm quyền sở hữu của 

nguyên đơn. Hơn nữa, người được lợi về tài sản trong trường hợp này là vợ chồng 

anh T, chị L vì giá trị đầu tư tăng thêm này được tính vào khoản nợ của vợ chồng 

anh T, chị L đã được ngân hàng thu hồi khi bán Sà lan máy nên cần buộc cợ chồng 

anh chị phải có trách nhiệm trả lại bộ máy hút cát cho nguyên đơn là có căn cứ và 

phù hợp. 

Quá trình thẩm định giá  tài sản để bán đấu giá, bộ máy hút cát này không 

được định giá độc lập nhưng trong danh mục bảng kê tài sản và các thủ tục định giá, 

bán đấu giá đều thể hiện rõ có tài sản này gắn liền với tài sản thế chấp. Hơn nữa, 

quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã định giá tài sản bộ máy hút cát có giá trị là 

115.000.000đ (Một trăm mười lăm triệu đồng), các bên đều đã được thông báo kết 

quả định giá tài sản và không có ý kiến gì nên không đề cập xem xét thủ tục định 

giá, bán đấu giá là phù hợp. 

Anh Ngô Đức B mua tài sản qua bán đấu giá, là người thứ ba ngay tình cần 

được bảo vệ nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu đòi trả lại tài sản bằng hiện vật  
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của nguyên đơn, chỉ buộc vợ chồng anh T, chị L trả bộ máy hút cát trị giá bằng tiền 

cho nguyên đơn theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá là có căn cứ.  

Từ những căn cứ trên cần buộc vợ chồng anh T, chị L có trách nhiệm trả cho 

nguyên đơn giá trị bộ máy hút cát với số tiền 115.000.000đ (Một trăm mười lăm 

triệu đồng). 

[3] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ nên không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bị đơn anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L phải 

có nghĩa vụ trả lại tài sản của nguyên đơn được định giá tương ứng bằng tiền nên 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển V Nam không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do không có nghĩa vụ 

trả lại tài sản cho nguyên đơn. 

Đối với chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Nguyên đơn tự 

nguyện chịu toàn bộ chi phí, không có đề nghị gì nên không đặt ra việc xem xét. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 163, 166, 167, 357 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 2 

Điều 26, 35, 39, khoản 1 Điều 147, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Trần Văn V đối với vợ chồng 

anh Nguyễn Xuân T, chị Trần Thị L; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh 

Trần Văn V đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V Nam. 

- Buộc vợ chồng anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L phải trả lại bộ máy 

hút cát, trị giá bằng tiền cho anh Trần Văn V, số tiền là 115.000.000đ (Một trăm 

mười lăm triệu đồng). 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển V Nam không có nghĩa vụ trả lại tài 

sản là bộ máy hút cát cho anh Trần Văn V. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền trên, hàng 

tháng bên phải thi hành 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. Về án phí: Buộc vợ chồng anh Nguyễn Xuân T và chị Trần Thị L phải chịu 

5.750.000đ (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho anh Trần Văn V số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0000433     

ngày 10/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ. 
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 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, các đương sự có mặt được 

quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm; các đương sự vắng mặt 

được quyền làm đơn kháng cáo kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 “Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự". 

                              

Nơi nhận:  

- VKSND thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

- Các đương sự; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

               Phùng Thị Thu Hường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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   Phùng Thị Thu Hường 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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". 
    

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Phùng Thị Thu Hường 

 

 

 

 

 

186



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187



 
11 

 

   “Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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". 

    
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Phùng Thị Thu Hường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

Nơi nhận:  

- VKSND thành phố V Trì, tỉnh Phú Thọ; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

               Phùng Thị Thu Hường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 164/2020/DS-PT 

Ngày:  12 - 6 - 2020  

V/v Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng 

mua bán tài sản và yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Hòa Hiệp 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Ba 

Ông Lê Hoàng Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tiếu Phương Quyền, Thư ký Tòa án nhân dân cấp

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết -  Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, 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 thụ lý số: 

42/2019/TLPT-DS ngày 21 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán tài sản và yêu cầu hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2018/DSST ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 942/2020/QĐ-PT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:

1. Ông Nguyễn NĐ1 (đã chết ngày 29/7/2019)

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Nguyễn NĐ1 

1.1 Bà Võ Thị NĐ2, sinh năm 1935 (vợ của ông NĐ1) (vắng mặt) 
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Địa chỉ: xã R, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

1.2 Bà Nguyễn Thị P1, sinh năm 1965 (con của ông NĐ1) (vắng mặt) 

1.3 Ông Nguyễn Văn NLQ1, sinh năm 1972 (con của ông NĐ1) (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: xã R, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

1.4 Ông Nguyễn Văn BĐ2, sinh năm 1975 (con của ông NĐ1) (có mặt) 

Địa chỉ: xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước. 

1.5 Ông Nguyễn Văn C (con của ông NĐ1) (đã chết ngày 19/9/2012) 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Cảnh: 

1.5.1 Bà Ngô Thị Tuyết NLQ3, sinh năm 1974 (vắng mặt) 

1.5.2 Bà Nguyễn Thị Ánh N1, sinh năm 1994 (vắng mặt) 

1.5.3 Bà Nguyễn Thị Phương T1, sinh năm 2002 (vắng mặt) 

1.5.4 Bà Nguyễn Thị Thanh T2, sinh năm 2007 (vắng mặt) 

1.5.5 Trẻ Nguyễn Minh T3, sinh năm 2009 (vắng mặt) 

1.5.6 Trẻ Nguyễn Minh Đ1, sinh năm 2009 (vắng mặt) 

Cùng cư trú tại: số nhà 131, thôn 3, xã K, huyện Đ, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện theo pháp luật của các trẻ: Bà Ngô Thị Tuyết NLQ3 (vắng 

mặt) 

2. Bà Võ Thị NĐ2, sinh năm 1935 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 3, xã R, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

 Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Đào Thị N, sinh năm 

1978 (có mặt) 

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Hoàng M, Quốc lộ 14, phường A1, thị xã S, 

tỉnh Bình Phước. 

- Bị đơn: 

1. Bà Nguyễn Ngọc BĐ1, sinh năm 1976 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp A2, xã A3, huyện A4, tỉnh Tiền Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà BĐ1: Ông Nguyễn Quốc C1, sinh 

năm 1985 (có mặt) 

2. Ông Nguyễn Văn BĐ2, sinh năm 1975 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 341, Đường ĐT 741, Ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước. 
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Địa chỉ: ấp A5, xã A6, thị xã A7, Tiền Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà BĐ1: Luật sư Võ Thanh V, 

thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Đại diện theo pháp luật: ông Trần Tuệ H, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước (vắng mặt) 

2. Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Bình Phước.  

Đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Anh H1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện P (vắng mặt). 

Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Tiến H2 – Phó Trưởng phòng Tài 

nguyên và môi trường huyện P (vắng mặt). 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn X. 

Địa chỉ: Số 566 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Đại diện theo pháp luật: ông Phạm Hữu M1 – Giám đốc (vắng mặt) 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị M2 (có mặt) 

Địa chỉ: 703 quốc lộ 14, phường A1, thành phố S, tỉnh Bình Phước. 

Địa chỉ liên hệ: 46 Nguyễn Tri Phương, khu phố Tân Tiến, phường Tân 

Xuân, thành phố S, tỉnh Bình Phước. 

4. Ông Nguyễn Văn NLQ1, sinh năm 1972 (vắng mặt) và bà Võ Thị 

NLQ2, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp 3, xã R, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

5. Bà Ngô Thị Tuyết NLQ3 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 131, thôn 3, xã K, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. 

- Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn X. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Căn cứ vào đơn yêu cầu độc lập đề ngày 28/5/2015, đơn khởi kiện bổ sung 

và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1, bà Võ Thị 

NĐ2 trình bày:  
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Vợ chồng ông NĐ1, bà NĐ2 là cha, mẹ của ông Nguyễn Văn BĐ2 còn bà 

Nguyễn Ngọc BĐ1 là vợ của ông BĐ2. 

Nguồn gốc Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9 và 

diện tích đất 1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 cùng tọa lạc tại ấp 4, 

xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, do ông Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 nhận 

sang nhượng của ông Nguyễn Văn E vào năm 2001, sau đó ông NĐ1, bà NĐ2 

làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là QSDĐ) và được Ủy 

ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) huyện P cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

số S 217096, số vào sổ 777QSDĐ/278HĐ/UB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ ông 

Nguyễn NĐ1 với Diện tích 782m2; và giấy chứng nhận QSDĐ số S 217387, số 

vào sổ 775QSDĐ/278HĐ/UB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ bà Võ Thị NĐ2 với 

Diện tích 1.933m2. 

Cũng trong năm 2001, bà NĐ2 thành lập Doanh nghiệp tư nhân (sau đây 

viết tắt là DNTN) chi nhánh trạm xăng dầu R và tiến hành xây dựng cây xăng 

trên 02 thửa đất nêu trên gồm 06 trụ bơm, 03 bồn chứa xăng, các thiết bị và nhà 

điều hành để kinh doanh. Đến năm 2002, bà NĐ2, ông NĐ1 giao cho vợ chồng 

ông BĐ2, bà BĐ1 trông coi việc kinh doanh mua bán xăng dầu, còn ông NĐ1, 

bà NĐ2 vẫn là người quản lý, điều hành và quản lý thu chi và chịu trách nhiệm 

về hoạt động của DNTN Chi nhánh trạm xăng dầu R.  

Đến ngày 10/5/2009, bà BĐ1 tự ý lập Hợp đồng mua bán DNTN chi nhánh 

trạm xăng dầu R và giả mạo chữ ký của bà NĐ2 – chủ doanh nghiệp để bán cho 

bà BĐ1, sau đó bà BĐ1 căn cứ vào hợp đồng này để đăng ký kinh doanh thành 

lập DNTN trạm xăng dầu Quang V1 nhưng bà NĐ2 không hề hay biết. Sự việc 

đã có kết luận giám định chữ ký trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp này 

không phải của bà NĐ2 ký ra. 

Tiếp đó, ngày 06/10/2011, vợ chồng ông BĐ2, bà BĐ1 tiếp tục tự ý lập 

Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất đối với 02 thửa đất trên từ hộ ông NĐ1, bà 

NĐ2 sang cho ông BĐ2, bà BĐ1, việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tại 

UBND xã A, huyện P và đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện P (nay là chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện P) sang 

cho vợ chồng ông BĐ2, bà BĐ1 vào ngày 13/10/2011 nhưng vợ chồng ông 

NĐ1, bà NĐ2 không hề hay biết, chữ ký ông NĐ1 trong hợp đồng chuyển 

nhượng đã có kết luận giám định không phải do ông NĐ1 ký ra. Thực tế 02 hợp 

đồng chuyển nhượng QSDĐ nêu trên thể hiện việc gạch bỏ, lắp ghép từ hợp 

đồng khác; tại trang 01, 02 và trang 03, 04 có phông chữ khác nhau, hợp đồng 

lại bị gạch bỏ ở trang 3, và có tới 02 “Điều 6”, các trang của hợp đồng không 

được các bên ký từng trang xác nhận; ông NĐ1, bà NĐ2 không ký hợp đồng 
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chuyển nhượng đất và tài sản trên đất cho ông BĐ2, bà BĐ1 và cũng không đến 

UBND xã A chứng thực hợp đồng. Ông NĐ1, bà NĐ2 cũng không nhận bất cứ 

số tiền sang nhượng đất và tài sản trên đất của ông BĐ2, bà BĐ1 là không đảm 

bảo về hình thức và nội dung của hợp đồng. 

Ngày 03/9/2014, ông BĐ2, bà BĐ1 tự thỏa thuận phân chia tài sản chung 

của vợ chồng, trong đó phân chia Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 

cho bà BĐ1 mà không có ý kiến của ông NĐ1, bà NĐ2. Đến ngày 01/6/2015, bà 

BĐ1 tiếp tục chuyển nhượng 02 thửa đất trên cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

X (sau đây viết tắt là Công ty TNHH X) và Công ty TNHH X làm thủ tục 

chuyển quyền sử dụng đất và được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận 

QSD đất số BX 131861, số vào sổ CT 06213 ngày 29/10/2015 cho Công ty 

TNHH X. Ngày 01/7/2015, bà BĐ1 tiếp tục chuyển nhượng tài sản trên đất cho 

Công ty TNHH X theo Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa 

DNTN Quang V1 với Công ty TNHH X nhưng ông NĐ1, bà NĐ2 không hề hay 

biết. 

Nhận thấy, Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 và tài sản trên đất 

là trạm xăng dầu là tài sản của ông NĐ1, bà NĐ2. Năm 2002 chỉ giao cho vợ 

chồng ông BĐ2, bà BĐ1 đứng ra quản lý, kinh doanh. Tuy nhiên đến ngày 

10/5/2009, bà BĐ1 giả mạo chữ ký của bà NĐ2 ký Hợp đồng mua bán DNTN 

đối với tài sản trên đất, sau đó đến ngày 06/10/2011 tiếp tục giã mạo chữ ký, làm 

tục chuyển nhượng QSD đất đối với 02 thửa đất trên, việc giã mạo chữ ký đã có 

kết luận của Phân Viện khoa học hình sự - Bộ Công An nên Hợp đồng mua bán 

trạm xăng dầu ngày 15/10/2009 và Hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 

06/10/2011 là vô hiệu. Do đó, ngày 01/6/2015 bà BĐ1 chuyển nhượng đất và tài 

sản trên đất đối với 02 thửa đất trên cho Công ty TNHH X là trái pháp luật, xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông NĐ1, bà NĐ2; hơn nữa, việc 

chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất giữa bà BĐ1 với Công ty TNHH X 

và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH X được lập khi QSD đất 

đang có tranh chấp đang được Tòa án giải quyết là vi phạm điều kiện chuyển 

nhượng đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất. 

Do đó, ông NĐ1, bà NĐ2 yêu cầu Tòa án xem xét: 

Hủy hợp đồng mua bán DNTN Chi nhánh trạm xăng dầu R đề ngày 

10/5/2009 giữa bà NĐ2 với bà BĐ1;  

Hủy 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 06/10/2011 giữa hộ ông 

NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1. 

Hủy giấy chứng nhận QSD đất số BX 131861, số vào sổ CT 06213 ngày 

29/10/2015 do UBND tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH X. 
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Buộc ông BĐ2, bà BĐ1 hoàn trả lại Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 

1.933m2 cùng toàn bộ tài sản trên đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, 

huyện P, tỉnh Bình Phước. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Nguyễn Văn BĐ2 trình bày: 

Ông BĐ2 thừa nhận nguồn gốc Diện tích đất diện tích 782m2 thuộc thửa 

đất số 105A, tờ bản đồ số 9 và diện tích 1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản 

đồ số 9, cùng toàn bộ tài sản trên đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, 

huyện P, tỉnh Bình Phước là tài sản của cha mẹ là ông NĐ1, bà NĐ2. Năm 2002, 

ông NĐ1, bà NĐ2 giao cho vợ chồng ông BĐ2 và bà BĐ1 quản lý, kinh doanh 

cho ông NĐ1, bà NĐ2. 

Đối với Hợp đồng mua bán DNTN chi nhánh trạm xăng dầu R ngày 

10/5/2009 giữa bà NĐ2 với bà BĐ1 xác lập thì ông không hề hay biết. Ông 

khẳng định không có việc bà NĐ2 bán DNTN cho bà BĐ1 như nội dung hợp 

đồng nêu. 

Đối với 02 hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 06/10/2011 giữa hộ 

ông NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1 mọi thủ tục do bà BĐ1 thực hiện, ông 

BĐ2 không hề hay biết. Chữ ký “Nguyễn Văn BĐ2” trong 02 hợp đồng chuyển 

nhượng đất đúng chữ ký của ông BĐ2, tuy nhiên sở dĩ có chữ ký của ông là do 

trước đó bà NĐ2, ông NĐ1 K với gia đình có ý định tặng cho 02 thửa đất 105A 

và 117 nêu trên cho ông và bà BĐ1 nên đã lập hợp đồng tặng cho (chưa có chữ 

ký đầy đủ của các thành viên trong gia đình, chưa làm thủ tục công chứng, 

chứng thực). Sau đó cha mẹ tôi không tặng cho nữa và đã bỏ hợp đồng tặng cho 

này. Không hiểu vì sao bà BĐ1 lại có hợp đồng tặng cho này và đã thay đổi 

thành Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất. Vì vậy, trong 02 hợp đồng mới có sự 

khác biệt giữa tờ 01 và tờ 02 và có sự gạch bỏ ở trang 3, Fone chữ giữa các trang 

cũng khác nhau, không có chữ ký ở từng trang và ông khẳng định không có việc 

ông BĐ2 đến UBND xã A để ký chứng thực hợp đồng, mọi việc do bà BĐ1 thực 

hiện. Ông BĐ2 cũng thừa nhận có việc bà BĐ1 thanh toán tiền chuyển nhượng 

đất 1,7 tỷ đồng cho ông NĐ1, bà NĐ2 như bà BĐ1 trình bày. 

Do mâu thuẫn vợ chồng, bà BĐ1 gây sức ép đòi ly hôn và mang con đi về 

quê sinh sống nên ngày 03/9/2014, ông BĐ2 thỏa thuận phân chia tài sản chung 

của vợ chồng với bà BĐ1, trong đó có phân chia Diện tích đất 782m2 và Diện 

tích đất 1.933m2 cho bà BĐ1 mà không có ý kiến của ông NĐ1, bà NĐ2. Nhưng 

sau khi thỏa thuận phân chia tài sản bà BĐ1 làm đơn yêu cầu ly hôn và được 

Tòa án nhân dân huyện P thuận tình ly hôn theo Quyết định số 41/2014/QĐST-

HNGĐ ngày 13/4/2015. Sau khi ly hôn, bà BĐ1 tiếp tục chuyển nhượng đất và 

tài sản trên đất cho Công ty TNHH X thì ông BĐ2 không biết. 
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Do đó, ông K với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông NĐ1, bà NĐ2: 

Hủy hợp đồng mua bán DNTN Chi nhánh trạm xăng dầu R đề ngày 10/5/2009 

giữa bà NĐ2 với bà BĐ1; Hủy 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 

06/10/2011 giữa hộ ông NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1; Hủy giấy chứng 

nhận QSD đất số BX 131861, số vào sổ CT 06213 ngày 29/10/2015 do UBND 

tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH X. Ông BĐ2 đồng ý hoàn trả lại Diện 

tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng toàn bộ tài sản trên đất là trạm 

xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước. 

Bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người đại diện ủy quyền ông Hồ Phương 

Bình trình bày: 

Trước đây bà BĐ1 với ông BĐ2 là vợ chồng, còn ông NĐ1, bà NĐ2 là cha 

mẹ chồng của bà. Trong quá trình chung sống đên năm 2015, bà và ông BĐ2 

thuận tình ly hôn theo Quyết định thuận tình ly hôn số 41/2014/QĐST-HNGĐ 

ngày 13/4/2015 của Tòa án nhân dân huyện P. 

Về thửa đất Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng toàn bộ tài 

sản trên đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, bà 

BĐ1 K nguồn gốc tài sản là của ông NĐ1, bà NĐ2 nhận sang nhượng và xây 

dựng và thành lập DNTN chi nhánh trạm xăng dầu R vào năm 2001. Sau đó, 

ông NĐ1, bà NĐ2 giao cho bà và ông BĐ2 quản lý, kinh doanh xăng dầu. Đến 

năm 2009, bà NĐ2 thỏa thuận bán chi nhánh trạm xăng dầu R (bao gồm tài sản 

là trạm xăng dầu) theo Hợp đồng ngày 10/5/2009 cho bà BĐ1 với giá 

188.800.000đ, bà BĐ1 đã giao tiền cho bà NĐ2, trên cơ sở đó bà BĐ1 đã thành 

lập DNTN trạm xăng dầu Quang V1. 

Tiếp đó, đến năm 2011, hộ ông NĐ1, bà NĐ2 tiếp tục thỏa thuận sang 

nhượng 02 thửa đất trên cho bà và ông BĐ2 với giá 02 thửa theo 02 Hợp đồng 

chuyển nhượng chứng thực ngày 06/10/2011 là 363.000.000đ, tuy nhiên thực tế 

giá thỏa thuận sang nhượng là 1.700.000.000đ theo Hợp đồng mua bán chi 

nhánh trạm xăng dầu R đề ngày 31/5/2009 và được UBND xã A xác nhận ngày 

11/12/2009, bà BĐ1 đã giao đủ tiền cho bà NĐ2. Hợp đồng chuyển nhượng đất 

đã được chứng thực hợp pháp, bà BĐ1 đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 

và được Văn phòng đăng ký đất đai huyện P (nay là chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện P) xác nhận trang 04 chuyển nhượng cho bà và ông BĐ2 vào 

ngày 13/10/2011. 

Tiếp đó, đến ngày 03/9/2014, bà BĐ1 và ông BĐ2 thỏa thuận phân chia tài 

sản chung của vợ chồng, trong đó hai bên đã thỏa thuận phân chia 02 thửa đất 

trên cho bà BĐ1 quản lý, sử dụng, việc thỏa thuận phân chia đã công chứng tại 

Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước, sau đó đến ngày 17/12/2014, bà BĐ1 
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đã đăng ký chuyển QSD đất và được Văn phòng đăng ký đất đai huyện P điều 

chỉnh trang 04 xác nhận QSD đất của bà BĐ1.  

Đến ngày 01/6/2015, bà BĐ1 chuyển nhượng 02 thửa đất trên cho Công ty 

TNHH X, việc sang nhượng có lập hợp đồng công chứng và Công ty TNHH X 

đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất. Tiếp đó, ngày 01/7/2015, bà BĐ1 tiếp tục 

bán trạm xăng dầu Quang V1 trong đó có tài sản trên đất là trạm xăng dầu cho 

Công ty TNHH X. 

Do đó, bà BĐ1 không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

NĐ1, bà NĐ2. Đối với hậu quả pháp lý của Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất 

ngày 01/6/2015 và Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa bà 

BĐ1 với Công ty TNHH X, bà BĐ1 không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trình bày:  

Tại Công văn số 2712/UBND-NC ngày 16/9/2016, đại diện UBND tỉnh 

Bình Phước trình bày:  

Theo Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng được 

Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước công chứng ngày 03/9/2014, giữa bà 

BĐ1 với ông BĐ2; theo đó, bà BĐ1 được quyền quản lý, sử dụng 02 thửa đất 

Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, 

tỉnh Bình Phước, đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ bà NĐ2 và 

ông Diễn và điều chỉnh chủ sử dụng ngày 13/10/2011 cho ông BĐ2, bà BĐ1. 

Sau đó, đến ngày 01/6/2015, bà BĐ1 đã chuyển nhượng 02 thửa đất trên 

cho Công ty TNHH X, hợp đồng cũng đã được công chứng hợp pháp tại Phòng 

công chứng Bình Phước. Trên cơ sở 02 hợp đồng chuyển nhượng đất trên, Công 

ty TNHH X có đơn đề nghị cho chủ trương giao đất để xây dựng trạm kinh 

doanh xăng dầu và được Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Phước tham mưu, 

ngày 29/10/2015, UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận QSD đất số BX 

131861, số vào sổ CT 06213 ngày 29/10/2015 cho Công ty TNHH X với tổng 

Diện tích 2.932,9m2, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước. 

Nhận thấy, trình tự, thủ tục và nội dung cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 

Công ty TNHH X là đúng quy định pháp luật đất đai. Do đó, UBND tỉnh Bình 

Phước không đồng ý với yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSD đất của Công ty 

TNHH X. 

Tại Công văn số 1754/UBND-NC ngày 27/6/206, đại diện UBND huyện P 

trình bày: 
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Diện tích đất Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 tọa lạc tại ấp 4, 

xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 

hộ bà NĐ2 và ông NĐ1 vào năm 2001. 

Đến năm 2011, trên cơ sở 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất chứng 

thực ngày 06/10/2011 giữa hộ ông NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1 và đăng 

ký chuyển quyền sử dụng đất, ngày 13/10/2011 Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện P đã điều chỉnh trang 4 xác nhận chủ sử dụng đất cho ông BĐ2, bà BĐ1. 

Tiếp đó, trên cơ sở Văn bản phân chia tài sản chung của vợ chồng ông 

BĐ2, bà BĐ1 được Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước công chứng 

ngày 03/9/2014, Văn phòng đăng ký đất đai huyện P đã điều chỉnh trang 4 xác 

nhận chủ sử dụng đất cho bà BĐ1. 

Do đó, đối với 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 06/10/2015 

giữa hộ ông NĐ1 bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1 và đề nghị hủy 02 giấy chứng 

nhận QSD đất đã điều chỉnh cho bà BĐ1 đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, UBND huyện P không có ý 

kiến. 

Đại diện Công ty TNHH X do ông Phạm Hữu M1 đại diện trình bày: 

Ngày 01/6/2015, Công ty TNHH X có  ký 02 Hợp đồng chuyển nhượng 

QSD đất đã được công chứng, theo đó Công ty TNHH X nhận sang nhượng 02 

thửa đất, cụ thể: Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9, tọa 

lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện P cấp 

giấy chứng nhận QSDĐ số S 217096, số vào sổ 777QSDĐ/278HĐ/UB (H) ngày 

16/8/2001 cho hộ ông Nguyễn NĐ1; và Diện tích 1.933m2 thuộc thửa đất số 

117, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, đất đã được 

UBND huyện P cấp giấy chứng nhận QSDĐ số S 217387, số vào sổ 

775QSDĐ/278HĐ/UB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ bà Võ Thị NĐ2. Cả 02 thửa 

đất trên đã đăng ký biến động thành tài sản riêng của bà BĐ1 với giá thỏa thuận 

sang nhượng là 03 tỷ đồng, Công ty TNHH X đã thanh toán cho bà BĐ1. Sau 

khi nhận chuyển nhượng đất thì Công ty TNHH X đã làm thủ tục đăng ký và 

được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận QSD đất số BX 131863, vào 

sổ số CT B6213 ngày 29/10/2015 cho Công ty TNHH X với Diện tích 

2.932,9m2, thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện 

P, tỉnh Bình Phước. 

Tiếp đó vào ngày 01/7/2015, bà BĐ1 tiếp tục ký Hợp đồng mua bán trạm 

xăng dầu cho Công ty TNHH X, theo đó, bà BĐ1 bán trạm xăng dầu bao gồm 

tài sản là cây xăng, các trụ bơm và nhà điều hành cho Công ty TNHH X. 
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Nhận thấy, 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 01/6/2016 và hợp 

đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 nêu trên đã được các bên ký kết 

đúng quy định pháp luật, Công ty TNHH X đã được UBND tỉnh Bình Phước 

cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp pháp. Do đó, Công ty TNHH X không đồng 

ý với yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn, bà NĐ1 về việc trả lại Diện tích 

2.932,9m2, cùng toàn bộ tài sản trên đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, 

huyện P, tỉnh Bình Phước. 

Ông Nguyễn Văn NLQ1, bà Võ Thị NLQ2 K trình bày: 

Nguồn gốc Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng tài sản trên 

đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước là tài sản 

của cha, mẹ là ông NĐ1, bà NĐ2 tạo lập, không liên quan đến ông NLQ1, bà 

NLQ2. Tuy nhiên, ông NLQ1, bà NLQ2 khẳng định không có việc ông NĐ1, bà 

NĐ2 chuyển nhượng 02 thửa đất trên cho ông BĐ2, bà BĐ1; ông NLQ1, bà 

NLQ2 cũng khẳng định không có việc ký vào 02 hợp đồng chuyển nhượng đất 

ngày 06/10/2011 giữa hộ ông NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1. 

Ông NLQ1, bà NLQ2 xin được vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ 

án. 

Bà Ngô Thị Tuyết NLQ3, chị Nguyễn Thị Ánh N1 K trình bày: 

Nguồn gốc Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 cùng tài sản trên 

đất là trạm xăng dầu tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước là tài sản 

của là do ông NĐ1, bà NĐ2 (là cha, mẹ của ông Nguyễn Văn C tạo lập, không 

liên quan đến vợ chồng bà NLQ3, ông Cảnh và chị Nguyệt. Tuy nhiên, bà 

NLQ3 khẳng định không có việc ông NĐ1, bà NĐ2 chuyển nhượng 02 thửa đất 

trên cho ông BĐ2, bà BĐ1; bà NLQ3 cũng khẳng định không có việc ký vào 02 

hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 06/10/2011 giữa hộ ông NĐ1, bà NĐ2 với 

ông BĐ2, bà BĐ1. Bà NLQ3, chị Nguyệt xin được vắng mặt trong suốt quá trình 

giải quyết vụ án. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2018/DSST ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định:  

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 34, khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 74, 168, 227, 228, 266, 267 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 108, 109, 122, 128, 129, 137, 689, 692, 697, 698, 700, 

701 Bộ luật dân sự năm 2005; Các Điều 166, 167, 188 Luật đất đai năm 2013; 

Áp dụng Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ và 

Thông tư liên tịch số 04/2006/1TLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ tư 

pháp và Bộ tài nguyên môi trường; 
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Áp dụng khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

Áp dụng khoản 3 Điều 17 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 

13/6/2012 cùa Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

một sô quy định pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án; 

Áp dụng Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, mien giám, thu, 

nộp, quán lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1, bà Võ 

Thị NĐ2; 

1.1 Hủy Hợp đồng mua bán chi nhánh trạm xăng dầu R đề ngày 10/5/2009 

và Hợp đồng ngày 31/5/2009 giữa bà Võ Thị NĐ2 với bà Nguyễn Ngọc BĐ1; 

1.2 Hủy Hợp đồng chuyền nhượng QSD đất ngày 06/10/2011 giữa hộ ông 

Nguyễn NĐ1 với ông Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn Ngọc BĐ1 đối với Diện 

tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 4, xã A, 

huyện P, tỉnh Bình Phước, đã được UBND huyện P cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

số S 217096, số vào sổ 777QSDĐ/278HĐ/ƯB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ ông 

Nguyễn NĐ1 và Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 06/10/2011 giữa hộ 

bà Võ Thị NĐ2 với ông Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn Ngọc BĐ1 đối với Diện 

tích đất 1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp 4, xã A, 

huyện P, tỉnh Bình Phước, đã được UBND huyện P cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

số s 217387, số vào sổ 775QSDĐ/278PIĐ/ƯB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ bà Võ 

Thị NĐ2. 

1.3 Hủy 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 01/6/2015 giữa bà 

Nguyễn Ngọc BĐ1 vói Công ty TNHH X đốỉ với Diện tích đất 782m2 thuộc 

thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình 

Phước, đã được UBND huyện P cấp giấy chứng nhận QSDĐ số s 217096, số 

vào sổ 777QSDĐ/278HĐ/ƯB (H) ngày 16/8/2001 cho hộ ông Nguyễn NĐ1 

được điều chỉnh trang 04 ngày 17/12/2014 đứng tên bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và 

Diện tích đất 1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp 4, xã 

A, huyện P, tỉnh Bình Phước, đã được UBND huyện P cấp giấy chứng nhận 

QSDĐ số s 217387, số vào sổ 775QSDĐ/278HĐ/UB (H) ngày 16/8/2001 cho 

hộ bà Võ Thị NĐ2 được điều chỉnh trang 04 ngày 17/12/2014 đứng tên bà 

Nguyễn Ngọc BĐ1. 

200



12 

1.4 Hủy Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa bà Nguyễn 

Ngọc BĐ1 với Công ty TNHH X; 

Buộc ông Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn Ngọc BĐ1 hoàn trả lại cho ông 

Nguyễn NĐ1, bà Võ Thị NĐ2 Diện tích đất 782m2 và Diện tích đất 1.933m2 

(Diện tích thực tế hiện nay là 2.932,9m2 thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 32, 

tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND tỉnh Bình 

Phước cấp giấy chứng nhận QSD đất số BX 131863, vào số sổ CT B6213 ngày 

29/10/2015 cho Công ty TNHH X, cùng toàn bộ tài sản trên đất gồm: Trạm xăng 

dầu: 06 trụ bơm, 03 bồn chứa xăng, mái che trụ bơm, nhà điêu hành Diện tích 

93,6m2; Nhà kho Diện tích 84m2, nhà vệ sinh Diện tích 31,92m2, nhà ở nhân 

viên Diện tích 44m2; hàng rào tường bao, hàng rào song sắt, mái vòm, bồn nước; 

Ông Nguyễn NĐ1, bà Võ Thị NĐ2 được quyền liên hệ với cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận QSD đất theo quy 

định đối với 02 thửa đất nêu trên. 

1.5 Hủy Giấy chứng nhận QSD đất số BX 131863, vào sổ số CT B6213 

ngày 29/10/2015 do UBND tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH X. 

1.6 Không xem xét giải quyết hậu quả do hợp đồng vô hiệu của 02 Hợp 

đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 01/6/2015 giữa bà Nguyễn Ngọc BĐ1 vớỉ 

Công ty TNHH X và Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 01/7/2015 giữa bà 

Nguyễn Ngọc BĐ1 với Công ty TNHH X. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng khác, về án phí 

và thông báo về quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 06/11/2018 bà Nguyễn Ngọc BĐ1 có đơn kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Ngày 22/10/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn X có đơn kháng cáo sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 có ông Nguyễn Quốc C1 là người đại diện 

theo uỷ quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

ông Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà BĐ1 là Luật sư Võ Thanh 

V trình bày: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở chấp nhận, 

bởi lẽ ông NĐ1 và bà NĐ2 đã giao quyền quản lý cây xăng và quyền sử dụng 

đất cho vợ chồng ông BĐ2, bà BĐ1. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy hợp 
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đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà BĐ1 và Công ty TNHH X là 

không có cơ sở, vì phía nguyên đơn không trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng 

này. Quan hệ tranh chấp trong vụ án này cần được xác định là tranh chấp quyền 

sử dụng đất và các bên cần tiến hành hoà giải cơ sở tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 

trước khi khởi kiện tại Tòa án. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ 

tranh chấp là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng lại 

không đưa Uỷ ban nhân dân xã A vào tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng bởi cơ 

quan này có lỗi trong giao dịch dân sự giữa các bên. Từ đó, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ toàn bộ 

bản án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH X có bà Trần Thị 

M2 là người đại diện theo uỷ quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận 02 Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 01/6/2015 giữa bà Nguyễn Ngọc 

BĐ1 với Công ty TNHH X đốỉ với Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, 

tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước và Diện tích đất 

1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, 

tỉnh Bình Phước và công nhận Hợp đồng mua bán trạm xăng dầu ngày 

01/7/2015 giữa bà Nguyễn Ngọc BĐ1 với Công ty TNHH X. Tại giai đoạn sơ 

thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định Công ty TNHH X không phải là người thứ 

ba ngay tình là không có căn cứ. Công ty TNHH X không biết các tài sản này 

đang có tranh chấp nên mới tiến hành giao dịch với bà BĐ1. Phía Công ty cũng 

đã giao tiền đầy đủ và thực hiện đăng ký đối với tài sản. Từ đó, đại diện Công ty 

đề nghị Hội đồng xét xử xác định Công ty TNHH X là người thứ ba ngay tình và 

áp dụng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. 

Nguyên đơn bà Võ Thị NĐ2 có bà Đào Thị N là người đại diện theo uỷ 

quyền và bị đơn ông Nguyễn Văn BĐ2 đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Công ty TNHH X, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

trình bày quan điểm:  

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của 

pháp luật tố tụng. Các đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định 

pháp luật. 

Về nội dung: Mặc dù các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 06/10/2011 giữa hộ ông Nguyễn NĐ1 với ông Nguyễn Văn BĐ2, bà 
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Nguyễn Ngọc BĐ1 đối với Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản 

đồ số 9, tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước và Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 06/10/2011 giữa hộ bà Võ Thị NĐ2 với ông 

Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn Ngọc BĐ1 đối với Diện tích đất 1.933m2 thuộc 

thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước 

vô hiệu nhưng bà BĐ1 đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên cho Công ty 

TNHH X; việc thanh toán đã thực hiện xong. Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh 

Bình Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 131861, số vào sổ 

CT 06213 ngày 29/10/2015 cho Công ty TNHH X với tổng Diện tích 2.932,9m2, 

tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước. Do giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do Cơ quan có thẩm quyền cấp cho bà BĐ1 và Công ty TNHH X 

không biết các tài sản trên đang có tranh chấp nên việc chuyển nhượng giữa bà 

BĐ1 và Công ty TNHH X là ngay tình. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận một phần kháng cáo của Công ty TNHH X, sửa bản án sơ thẩm theo hướng 

công nhận hợp đồng giữa bà BĐ1 và Công ty TNHH X. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về việc xác định người tham gia tố tụng: 

Ngày 29/7/2019, nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1 chết. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân sự: “Trường hợp đương sự là cá nhân 

đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế 

thì người thừa kế tham gia tố tụng”. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập 

những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Nguyễn NĐ1 vào tham 

gia tố tụng gồm vợ ông NĐ1 là bà Võ Thị NĐ2 và 04 người con là: Bà Nguyễn 

Thị P1, ông Nguyễn Văn NLQ1, ông Nguyễn Văn BĐ2 và ông Nguyễn Văn C 

(đã chết) có người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng là bà Ngô Thị Tuyết 

NLQ3, bà Nguyễn Thị Ánh N1, bà Nguyễn Thị Phương T1, bà Nguyễn Thị 

Thanh T2, trẻ Nguyễn Minh T3, trẻ Nguyễn Minh Đ1. 

[1.2] Về việc xét xử vắng mặt người tham gia tố tụng: 

Bà Võ Thị NĐ2, bà Nguyễn Thị P1, ông Nguyễn Văn NLQ1, bà Ngô Thị 

Tuyết NLQ3, bà Nguyễn Thị Ánh N1, ông Trần Tuệ H - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Anh H1 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện P 

đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố tụng 
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dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành phiên toà phúc thẩm xét xử vắng mặt người 

tham gia tố tụng trên. 

Bà Võ Thị NLQ2 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng 

mặt. Căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến 

hành xét xử vụ án phúc thẩm vắng mặt người tham gia tố tụng trên. 

[2] Về quan hệ tranh chấp: 

Theo đơn yêu cầu độc lập đề ngày 28/5/2015, đơn khởi kiện bổ sung và 

trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1, bà Võ Thị NĐ2 

yêu cầu Tòa án hủy Hợp đồng mua bán DNTN Chi nhánh trạm xăng dầu R đề 

ngày 10/5/2009 giữa bà NĐ2 với bà BĐ1; 02 Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 

ngày 06/10/2011 giữa hộ ông NĐ1, bà NĐ2 với ông BĐ2, bà BĐ1 và giấy 

chứng nhận QSD đất số BX 131861, số vào sổ CT 06213 ngày 29/10/2015 do 

UBND tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH X. Quan hệ tranh chấp trong vụ 

án này được xác định là “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, hợp đồng mua bán tài sản, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và 

yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được quy định tại khoản 3, 

khoản 11 Điều 26 và Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự. Mặc dù Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định thiếu quan hệ tranh chấp về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng 

vô hiệu nhưng quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã giải quyết về quan hệ tranh 

chấp này nên không cần thiết phải huỷ bản án để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với vấn đề 

trên. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn cho rằng quan hệ tranh 

chấp trong vụ án là tranh chấp quyền sử dụng đất nên các bên phải tiến hành thủ 

tục hoà giải cơ sở trước khi khởi kiện tại Tòa án là không có cơ sở chấp nhận. 

[3] Về nội dung vụ án: 

[3.1] Phần đất có Diện tích 782m2, thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9 và phần 

đất có Diện tích 1.933m2, thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9, cùng tọa lạc tại ấp 4, xã 

A, huyện P, tỉnh Bình Phước có nguồn gốc do ông Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị 

NĐ2 nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn E vào năm 2001. Ngày 

16/8/2001, hộ ông Nguyễn NĐ1 được Uỷ ban nhân dân huyện P cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số S217096, số vào sổ 777QSDĐ/278HĐ/UB(H) đối với 

Diện tích đất 782m2; hộ bà Võ Thị NĐ2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số S217387, số vào sổ 775QSDĐ/278HĐ/UB(H) đối với Diện tích đất 

1.933m2. Sau đó, bà NĐ2 thành lập DNTN chi nhánh trạm xăng dầu R và cùng 

ông NĐ1 tiến hành xây dựng trạm xăng để kinh doanh rồi giao cho vợ chồng ông 

Nguyễn Văn BĐ2 và bà Nguyễn Ngọc BĐ1 quản lý.  
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[3.2] Bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 khai nhận: Vào ngày 10/5/2009, bà và bà 

NĐ2 đã lập Hợp đồng mua bán chi nhánh trạm xăng dầu R, theo đó bà NĐ2 đã 

bán cho bà trạm xăng dầu gồm 06 trụ bơm, 03 bồn chứa, nhà điều hành, mái che 

và thiết bị chữa cháy với tổng số tiền là 188.800.000 đồng. Đến ngày 06/10/2011, 

hộ ông NĐ1, bà NĐ2 đã lập 02 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có 

chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước) đối với 02 

phần đất nêu trên cho ông BĐ2 và bà BĐ1. Ngày 13/10/2011, Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện P đã điều chỉnh trang 4 xác nhận chủ sử dụng đất cho ông BĐ2, 

bà BĐ1. Ngày 03/9/2014, ông BĐ2 và bà BĐ1 lập Văn bản thoả thuận phân chia 

tài sản chung (có công chứng của Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bình Phước) về 

việc bà BĐ1 được quyền quản lý, sử dụng 02 thửa đất này. Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện P đã điều chỉnh trang 4 xác nhận chủ sử dụng đất cho bà BĐ1. 

[3.3] Hội đồng xét xử xét thấy: Lời khai nêu trên của bà BĐ1 không được 

phía nguyên đơn và bị đơn ông BĐ2 thừa nhận. Đồng thời, theo Kết luận giám 

định số 798/C54B ngày 08/02/2018 và số 3223/C54B ngày 06/12/2017 của Phân 

viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định chữ ký 

của bà NĐ2 trên Hợp đồng mua bán chi nhánh trạm xăng dầu R không phải chữ 

ký của bà NĐ2 và chữ ký “Nguyễn NĐ1” trong 02 hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất không phải do ông NĐ1 ký. Về hình thức của các Hợp đồng 

trên cũng không đảm bảo theo quy định của pháp luật nên Tòa án cấp sơ thẩm 

nhận định hợp đồng vô hiệu cả về nội dung và hình thức theo quy định tại các 

Điều 127 và Điều 128 của Bộ luật Dân sự năm 2005 là có căn cứ. Tuy nhiên, tại 

phần quyết định của bản án sơ thẩm lại tuyên huỷ Hợp đồng mua bán chi nhánh 

trạm xăng dầu R và 02 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không 

đúng vì huỷ hợp đồng là chế tài dành cho tranh chấp hợp đồng có hiệu lực. 

 [3.4] Ngoài ra, ngày 01/6/2015, bà BĐ1 đã sang nhượng 02 thửa đất trên 

cho Công ty TNHH X thông qua 02 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Công ty TNHH X đã giao cho bà BĐ1 số tiền 03 tỷ đồng và đã được Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX131863, vào 

sổ số B6213 ngày 29/10/2015. Ngày 01/7/2015, bà BĐ1 tiếp tục bán cho Công ty 

TNHH X trạm xăng dầu gồm cây xăng, các trụ bơm và nhà điều hành. Xét thấy, 

tại thời điểm tham gia giao dịch dân sự, Công ty TNHH X không có cơ sở để biết 

việc giao dịch với bà BĐ1 bị vô hiệu nên không có lỗi khi tham gia vào giao dịch. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định Công ty TNHH X không phải là người thứ ba ngay 

tình nên không xem xét bảo vệ quyền lợi của Công ty TNHH X là không phù hợp 

quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty 

TNHH X. 
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Mặc dù giao dịch dân sự giữa bà BĐ1 và hộ ông NĐ1, bà NĐ2 vô hiệu 

nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó được 

chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho Công ty TNHH X và Công ty 

TNHH X đã thực hiện đăng ký đối với tài sản nên giao dịch giữa bà BĐ1 và Công 

ty TNHH X không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự 

năm 2015.  

[3.5] Theo quy định tại khoản 3 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: 

“Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao 

dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này 

nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được 

xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt 

hại”. Quy định này cho thấy ông NĐ1, bà NĐ2 không có quyền đòi lại tài sản từ 

Công ty TNHH X. Tuy nhiên, do bà BĐ1 là người có lỗi dẫn đến việc giao dịch 

được xác lập với người thứ ba nên buộc bà BĐ1 phải bồi thường thiệt hại cho 

phía nguyên đơn.  

[3.6] Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đều không có ý kiến về việc 

định giá. Theo đó, kết quả định giá ngày 09/4/2018 (bút lục 654 – 656) thì phần 

đất tranh chấp có Diện tích là 2932.9m2 thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 32, 

tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tình Bình Phước có giá trị là 11.944.500.000 

đồng (Mười một tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng) và tài 

sản trên đất có trị giá 545.283.012 đồng (Năm trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm 

tám mươi ba nghìn không trăm mười hai nghìn đồng), tổng cộng 12.489.783.512 

đồng (Mười hai tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn 

năm trăm mười hai đồng). Do đó, buộc bà BĐ1 hoàn trả số tiền 12.489.783.512 

đồng (Mười hai tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn 

năm trăm mười hai đồng) cho nguyên đơn.  

[4] Xét ý kiến tranh luận của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

đơn về việc đưa Uỷ ban nhân dân xã A vào tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự thì: “Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, 

không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, 

nghĩa vụ của họ”. Xét thấy việc giải quyết vụ án này không liên quan đến quyền 

lợi, nghĩa vụ của Uỷ ban nhân dân xã A nên Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Uỷ 

ban nhân dân xã A vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là phù hợp luật định. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
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đơn đề nghị huỷ bản án sơ thẩm do đưa thiếu người tham gia tố tụng là không có 

cơ sở chấp nhận. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan Công ty TNHH X, sửa một phần bản án sơ thẩm như đề nghị của 

đại diện của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

[6] Các phần khác của bản án Tòa án cấp sơ thẩm, các đương sự không 

kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị nên phát sinh hiệu lực 

pháp luật. 

[7] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và Công ty TNHH 

X không phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH X. 

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm. 

Áp dụng: 

- Khoản 1 Điều 7, khoản 3, khoản 11 Điều 26, Điều 34, khoản 1 Điều 37, 

điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 74, Điều 168, Điều 227, Điều 228, Điều 266, Điều 

267 và Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Điều 108, Điều 109, Điều 122, Điều 127, Điều 128 Bộ luật Dân sự năm 

2005; 

- Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Điều 166 Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Thi hành án dân sự; 

- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1 

và bà Võ Thị NĐ2 về việc: 
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1.1/ Tuyên bố Hợp đồng mua bán chi nhánh trạm xăng dầu R đề ngày 

10/5/2009 và Hợp đồng ngày 31/5/2009 giữa bà Võ Thị NĐ2 và bà Nguyễn Ngọc 

BĐ1 vô hiệu. 

1.2/ Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

06/10/2011 giữa hộ ông Nguyễn NĐ1 với ông Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn 

Ngọc BĐ1 đối với Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9, 

tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước vô hiệu. 

1.3/ Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

06/10/2011 giữa hộ bà Võ Thị NĐ2 với ông Nguyễn Văn BĐ2, bà Nguyễn Ngọc 

BĐ1 đối với Diện tích đất 1.933m2 thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc 

tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước vô hiệu. 

2/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 về việc tuyên bố 02 Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 01/6/2015 giữa bà Nguyễn Ngọc BĐ1 với Công ty 

TNHH X đối với Diện tích đất 782m2 thuộc thửa đất số 105A, tờ bản đồ số 9, 

tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước và Diện tích đất 1.933m2 thuộc 

thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp 4, xã A, huyện P, tỉnh Bình Phước 

vô hiệu. 

3/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 về việc tuyên bố Hợp đồng mua bán trạm xăng 

dầu ngày 01/7/2015 giữa bà Nguyễn Ngọc BĐ1 với Công ty TNHH X vô hiệu. 

4/ Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BX 131863, vào sổ số CT B6213 ngày 29/10/2015 do UBND tỉnh Bình 

Phước cấp cho Công ty TNHH X. 

5/ Buộc bà Nguyễn Ngọc BĐ1 phải bồi thường cho ông Nguyễn NĐ1 và bà 

Võ Thị NĐ2 số tiền là 12.489.783.512 đồng (Mười hai tỷ bốn trăm tám mươi 

chín triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn năm trăm mười hai đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi 

thi hành xong, nếu người phải thi hành án chậm thi hành án thì 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.  

6/ Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn BĐ2 và bà Nguyễn Ngọc BĐ1 có 

trách nhiệm liên đới phải chịu 17.100.000 đồng, cụ thể, mỗi người phải chịu 

8.550.000 đồng. Do ông Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 đã nộp nên ông BĐ2, 

bà BĐ1 có trách nhiệm hoàn trả cho ông NĐ1, bà NĐ2 số tiền này. 
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7/ Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Nguyên đơn ông Nguyễn NĐ1 và bà Võ Thị NĐ2 phải liên đới chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 800.000 đồng đối với phần yêu cầu không được Tòa án chấp 

nhận, được cấn trừ vào số tiền tạm án án phí đã nộp là 10.000.000 đồng theo Biên 

lai thu số 0023073 ngày 22/6/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P. Hoàn 

trả cho ông NĐ1, bà NĐ2 số tiền là 9.200.000 đồng. 

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc Quang và bà Nguyễn Ngọc BĐ1 phải liên đới chịu 

án phí dân sự sơ thẩm là 600.000 đồng đối với phần yêu cầu của nguyên đơn 

được Tòa án chấp nhận. 

Bị đơn bà Nguyễn Ngọc BĐ1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

120.489.784 đồng (Một trăm hai mươi triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn bảy 

trăm tám mươi bốn đồng) đối với số tiền phải bồi thường cho nguyên đơn. 

UBND tỉnh Bình Phước không phải chịu án phí sơ thẩm số tiền 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) đối với yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BX 131863, vào sổ số CT B6213 ngày 29/10/2015 do UBND tỉnh Bình 

Phước cấp cho Công ty TNHH X. 

8/ Về án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn, bà Nguyễn Ngọc BĐ1 và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH X không phải chịu. 

Hoàn trả cho bà Nguyễn Ngọc BĐ1 số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu số 015139 ngày 

06/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước; Hoàn trả cho Công ty 

TNHH X số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) 

đồng theo Biên lai thu số 15140 ngày 07/11/2018 (do ông Nguyễn Đỗ Quang E1 

nộp thay) của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước. 

 Các bên thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ba                Lê Hoàng Tấn 

 

 

 

 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Hòa Hiệp 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 93/2020/HC-PT 

  Ngày: 26 - 6 - 2020 

“V/v Khiếu kiện quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thúy Cầu 

Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Văn Tiến 

     Ông Nguyễn Xuân Điền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thư ký Tòa án nhân

dân cấp cao Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên

tòa: Ông Lê Văn Thành - Kiểm sát viên. 

 Ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 192/2018/TLPT-HC ngày 26- 

7- 2018 về “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”. Do có kháng

cáo của người khởi kiện ông Phạm Minh T và những người có quyền lợi nghĩa

vụ liên quan đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 41/2019/HC-ST ngày 14-11-

2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số

989/2020/QĐ-PT ngày 01 tháng 6 năm 2020, giữa:

* Người khởi kiện: Ông Phạm Minh T, sinh năm 1977; nơi ĐKHKTT:, K,

Đắk Lắk; trú tại: Thôn 8, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư 

Châu Thành N, Công ty Luật TNHH V; địa chỉ: Hà Nội. Vắng mặt (Ông T đề 

nghị xét xử vắng mặt Luật sư Châu Thành Nam).  

* Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: tỉnh Đắk

Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Y- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 27-10- 2017). Có đơn xin vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Ông Kiều 
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Thanh H - Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và ông 

Nguyễn Tất V - Chức vụ: Công chức Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk; cùng địa 

chỉ: tỉnh Đắk Lắk. Có đơn xin vắng mặt. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Công an huyện E, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Mạnh H- Chức vụ: Phó Trưởng 

Công an huyện E (Văn bản ủy quyền ngày 28-02-2018). Vắng mặt. 

- Ngân hàng A Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: huyện 

K, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ngọc Đinh L- Chức vụ: Trường 

phòng khách hàng kinh doanh (Văn bản ủy quyền số 03/KB-UQ ngày 04-11-

2019). Có đơn xét xử vắng mặt. 

- Bà Võ Thị P; địa chỉ: thôn 8, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt. 

- Ông Lê Xuân H; trú tại: Thôn 1B, xã Cư EWi, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

Có đơn xin vắng mặt. 

 Người kháng cáo: Ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P và Ngân hàng A 

Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người khởi kiện ông Phạm Minh T trình bày: Ngày 25-3-2017, ông Phạm 

Minh T điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47P-2848 chở 02 ngôi nhà gỗ và một 

số gỗ tạp từ thôn 7, xã I, huyện E về xã C, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Khi đi đến 

trạm kiểm soát số 7 thì bị Công an huyện E bắt giữ, kiểm tra và lập biên bản xử 

lý vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép lâm sản. Nhà gỗ và 

số gỗ tạp này là do ông T được ông Lê Xuân H thuê vận chuyển và trước khi 

vận chuyển, ông H đã có đơn xin chuyển nhà và được Ủy ban nhân dân xã I xác 

nhận ngày 24-3-2017 và có xác nhận ngày 04-4-2007 của Ban chỉ huy đội sản 

xuất 1, Trung đoàn 737 (cũ), Binh đoàn 16, với nội dung: Ông Lê Xuân H có 

nhận khoán 54ha điều và có cắt dọn cành ngọn cây khô tận dụng. Ngày 23-5-

2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 

1215/QĐ- XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Minh T, 

hình thức phạt chính: Phạt tiền 75.000.000 đồng; hình thức phạt bổ sung: Tịch 

thu xe 01 ô tô biển kiểm soát 47P-2848, nhãn hiệu Hyundai sung công quỹ Nhà 

nước, số tiền thu được từ việc bán thanh lý xe được trích trả lại 50% cho đồng 

sở hữu là bà Võ Thị P (vợ ông T). Không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính nói trên, ông T đã có đơn khiếu nại Quyết định số 1215/QĐ-

XPVPHC đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sau đó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-

2017, về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Minh T, với nội dung: Giữ 

nguyên toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPVPHC 

ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ông T cho rằng 
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Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPVPHC ngày 23-5-2017 

và Quyết định 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017, về việc giải quyết khiếu nại 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, là trái pháp luật và không đúng, với 

những lý do sau: 

Thứ nhất, về quá trình xử lý vi phạm hành chính không tuân thủ quy định 

của pháp luật, cụ thể: Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC, ngày 28-3-

2017 do Công an huyện E lập thì ông T không được biết, không được ký và 

nhận biên bản, điều này là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012. Hơn nữa, ông T vận chuyển gỗ thuê cho ông H và 

bị Công an huyện E bắt giữ ngày 25-3-2017, nhưng biên bản vi phạm hành 

chính lại được lập và ký vào ngày 28-3-2017 là không tuân thủ quy định pháp 

luật. 

Thứ hai, Công an huyện E xác định số gỗ ông T vận chuyển không có 

nguồn gốc hợp pháp là không có căn cứ, vì số gỗ này ông T được ông Lê Xuân 

H thuê vận chuyển và ông H đã có đơn xin chuyển nhà được Ủy ban nhân dân 

xã I xác nhận và Ban chỉ huy đội sản xuất 1, Trung đoàn 737 (cũ), Binh đoàn 16 

xác nhận số gỗ tạp là của ông H tận dụng khi nhận chăm sóc vườn điều. 

Thứ ba, tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPVPHC 

ngày 23-5-2017 xác định ông T vận chuyển 9,853m
3
 gỗ, nhưng lại căn cứ quy 

định tại điểm d, khoản 6, Điều 22, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11-11-

2013 của Chính phủ để xử phạt đối với ông T là không đúng, bởi theo quy định 

trên thì: Người có hành vi vận chuyển gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm 

từ trên 10 m
3
 đến 20 m

3
 không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng 

hồ sơ không phù hợp với lâm sản thực tế vận chuyển; gỗ không có dấu búa kiểm 

lâm theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. Như vậy, khối lượng gỗ ông T vận chuyển không nằm trong 

khung xử phạt đã áp dụng. 

Thứ tư, cách tính khối lượng gỗ để áp dụng mức xử phạt vi phạm hành 

chính là không chính xác. Vì trong số 9,853m
3
 gỗ mà ông T vận chuyển có cả 

gỗ hợp pháp, đó là các nếp nhà của ông H đã được Ủy ban nhân dân xã I xác 

nhận. Như vậy, khi xác định khối lượng gỗ để áp dụng mức xử phạt cần phải trừ 

đi khối lượng gỗ hợp pháp này. 

Ông T xác định việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông là trái pháp luật, đã xâm 

phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông và việc tạm giữ xe ô tô 

đã gây thiệt hại, cụ thể: Ông H thuê ông T vận chuyển số gỗ trên từ huyện E về 

xã C, huyện C trong thời hạn 03 ngày với thù lao vận chuyển là 10.000.000 

đồng, nên thu nhập mỗi ngày là 3.333.333 đồng. Tính từ ngày xe ô tô bị bắt giữ 

ngày 25-3-2017 đến ngày nộp đơn khởi kiện (ngày 12-10-2017) là 193 ngày, 

như vậy thiệt hại thực tế thu nhập bị mất là 643.333.296 đồng.  

Ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên hủy Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 23-5-2017 và Quyết định số 
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2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; yêu cầu trả lại tài sản bị tịch thu gồm 01 xe 

ô tô và 02 ngôi nhà gỗ, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc ban hành Quyết 

định hành chính trái luật gây ra với số tiền là 643.333.296 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Phạm Thanh T rút một phần Yêu cầu khởi kiện 

về bồi thường thiệt hại số tiền là 643.333.296 đồng và vẫn giữ yêu cầu khởi kiện 

đề nghị hủy Quyết định số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 23-5-2017, Quyết định số 

2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

và yêu cầu trả lại tài sản bị tịch thu gồm 01 xe ô tô và 02 ngôi nhà gỗ. 

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trình bày: 

Vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 25-3-2017, tại địa bàn xã Cư M’lan, huyện E, 

tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện E đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển số 47P-2848 

do ông Phạm Minh T (là lái xe, trú tại thôn 8, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk) và 

ông Lê Xuân H (là chủ lâm sản, trú tại thôn 7, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk) đang 

vận chuyển 9,853m
3
 gỗ xẻ (quy tròn là 15,764m

3
) gồm Cà chít, Dầu, Căm xe và 

gỗ tạp, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại thời điểm 

kiểm tra ông T và ông H chỉ xuất trình được 01 đơn xin chuyển nhà có xác nhận 

của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã I, với nội dung “nội dung trình bày của 

gia đình là đúng, kính chuyển các cấp xem xét và giúp đỡ”. Nhận thấy có dấu 

hiệu vi phạm nên Công an huyện E đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và yêu 

cầu ông T, ông H đưa tang vật, phương tiện về Công an huyện E để xác minh, 

làm rõ. Qua xác minh đã xác định được ông T và ông H có hành vi vận chuyển 

trái phép 9,853m
2
 gỗ xẻ các loại, nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã 

ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 

23-5-2017, đối với ông Phạm Minh T, hình thức phạt chính: Phạt tiền 

75.000.000 đồng; hình thức phạt bổ sung: Tịch thu xe 01 ô tô biển kiểm soát 

47P-2848 sung công quỹ Nhà nước, số tiền thu được từ việc bán thanh lý xe 

được trích trả lại 50% cho đồng sở hữu là bà Võ Thị P (vợ ông T). Sau khi ông 

T có đơn khiếu nại đối với quyết định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 về việc 

giải quyết khiếu nại lần đầu, với nội dung: Giữ nguyên toàn bộ Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPYPHC ngày 23-5-2017. Việc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với ông Phạm Minh T và Quyết định giải quyết khiếu nại số 2320/QĐ-

UBND ngày 30-8-2017 là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bởi 

vì: 

- Công an huyện E phát hiện hành vi vi phạm của ông T và ông H vào ngày 

25-3-2017 và đã tiến hành lập biên bản kiểm tra xác định số lượng gỗ vi phạm là 

105 lóng gỗ xẻ hộp phách, có tổng khối lượng là 9,853m
3
, ông T và ông H đã 

xác nhận và ký biên bản kiểm tra. Sau đó đưa phương tiện, tang vật về Công an 

huyện E để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc. Lý do đến ngày 28-3-2017 mới lập 

biên bản vi phạm hành chính là do từ ngày 25-3-2017 đến ngày 28-3-2017, 

Công an huyện E tiến hành làm việc đối với ông T, ông Hà và điều tra, xác minh 
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về nguồn gốc số gỗ, đồng thời làm các thủ tục kiểm tra, đếm, xác định khối 

lượng, chủng loại gỗ. Tuy nhiên, ông T và ông H không có hồ sơ lâm sản xuất 

trình, không chứng minh được nguồn gốc của số gỗ xẻ vận chuyển là hợp pháp, 

nên Công an huyện E đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H và ông 

T về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật để xử lý theo quy định. 

- Đối với việc của ông T cho rằng Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-

VPHC lập ngày 28-3-2017, ông T không được biết, không được ký và nhận biên 

bản là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì 

nguyên nhân là do qua làm việc, ông T và ông H không thừa nhận hành vi vi 

phạm của mình, tự ý bỏ về, không ký vào biên bản và không nhận biên bản vi 

phạm hành chính nên Công an huyện E đã mời ông Phạm Văn Bảo và ông 

Nguyễn Văn Lực làm chứng để ký vào biên bản vi phạm hành chính theo quy 

định. 

- Ông Phạm Minh T cho rằng số gỗ vận chuyển trên xe ô tô là hợp pháp vì 

ông Lê Xuân H đã có đơn xin chuyển nhà và được Ủy ban nhân dân xã I xác 

nhận ngày 24-3-2017 và có xác nhận ngày 04-4-2007 của Ban chỉ huy đội sản 

xuất 1, Trung đoàn 737 (cũ), Binh đoàn 16. Tuy nhiên, qua kết quả xác minh xác 

định ngày 24-3-2017, Ủy ban nhân dân xã I có nhận được Đơn xin vận chuyển 

nhà ở của ông Lê Xuân H nên đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác định số gỗ trên 

là xác nhà cũ gồm có cột, kèo đầy đủ, do không thuộc thẩm quyền nên Ủy ban 

nhân dân xã có xác nhận vào đơn xin chuyển nhà ở của ông H với nội dung 

“Qua nội dung trình bày của gia đình là đúng. Kính chuyển các cấp xem xét và 

giúp đỡ cho gia đình” chứ không cho phép ông H được vận chuyển gỗ. Như 

vậy, ông T và ông H không có hồ sơ lâm sản xuất trình cho Cơ quan Công an, 

không chứng minh được nguồn gốc của số gỗ xẻ vận chuyển là hợp pháp. 

Qua kiểm tra đã xác định ông T và ông H có hành vi vận chuyển 9,853m
3
 

gỗ xẻ và tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của 

Chính phủ quy định: “...Khi xử phạt vi phạm hành chính phải quy thành gỗ tròn. 

Quy đổi gỗ xẻ, gỗ đẽo thành gỗ tròn bằng cách nhân với hệ số 1,6...”, nên khối 

lượng gỗ quy thành gỗ tròn là 15,764m
3
. Như vậy, ông Phạm Minh T đã có hành 

vi vi phạm hành chính điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47P-2848 vận chuyển 

9,853m
3
 gỗ xẻ (quy tròn là 15,764m

3
) trái pháp luật, quy định tại điểm d khoản 6 

Điều 22 của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 

23-5-2017, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Minh T và Quyết 

định giải quyết khiếu nại số 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017, là đúng theo quy 

định của pháp luật, nên yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Minh T là không có 

căn cứ, đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Minh T. 

Toàn bộ số gỗ Công an huyện E tạm giữ và lập hồ sơ để xử lý vi phạm 

hành chính đối với ông T là gỗ xẻ hộp, phách gồm 105 lóng, cụ thế theo lý lịch 

gỗ xẻ mà Công an huyện E lập ngày 28-3-2017, ông T đã ký tại mục đại diện 

chủ gỗ và không phải là gỗ thuộc 02 nếp nhà mà, ông H trình bày. Riêng số gỗ 

của 02 nếp nhà cũ thì Công an huyện E đã tách riêng ra, không tính vào số gỗ 

215



6 

 

này và hiện nay đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Lê Xuân H. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công an huyện E ông Trần Mạnh 

Hiếu trình bày: Về cơ bản thống nhất như lời trình bày của người bị kiện Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nội dung lái xe ông Phạm Minh T cùng 

ông Lê Xuân H vận chuyển khối lượng gỗ xẻ, hộp là 9,853m
3
, chủng loại gỗ 

Dầu, Cà chít, Căm xe và gỗ tạp; về nguồn gốc số gỗ, thời gian vận chuyển và lập 

các biên bản kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính sau khi trừ đi 02 nếp nhà của 

ông H đối với ông Phạm Minh T cùng ông Lê Xuân H là đúng (Điều 58 Luật xử 

lý vi phạm hành chính) và khẳng định việc ông T cho rằng số gỗ nói trên là hợp 

pháp là không có căn cứ nên Công an huyện E chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ 

vi phạm hành chính đến Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, để đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T là đúng 

theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liền quan ông Lê Xuân H trình bày: 

Ngày 24-3-2017, ông H làm đơn xin xác nhận để vận chuyển 02 ngôi nhà 

gỗ và một số gỗ tận dụng được thu gom được trên diện tích đất nhận khoán của 

Trung đoàn 737, Binh đoàn 16 từ năm 2006. Đơn xin chuyển nhà ở được Ủy ban 

nhân dân xã I xác nhận cho phép vận chuvển số gỗ nêu trên và Ban chỉ huy đội 

sản xuất 1, Trung đoàn 737 (cũ), Binh đoàn 16, xác nhận số gỗ tạp là của ông H 

tận dụng khi nhận chăm sóc vườn điều. Ngày 25-3-2017, ông H thuê ông Phạm 

Minh T vận chuyển số gỗ trên từ thôn 7, xã I, huyện E về xã C, huyện C với giá 

10.000.000 đồng. Khoảng 23 giờ ngày 25-3-2017, khi ông T đang vận chuyển số 

gỗ trên đến xã Cư M’lan, huyện E thì bị Công an huyện E bắt giữ, kiểm tra và 

lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển trái phép lâm sản. 

Ngày 28-3-2017, Công an huyện E mời ông H lên làm việc và lập biên bản 

vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép lâm sản. Tuy nhiên, 

ông H không ký vào biên bản vi phạm hành chính, vì: Số gỗ trên của ông H là 

gỗ khô tận thu từ năm 2006 trên diện tích đất nhận khoán của Trung đoàn 737 và 

đã được Ủy ban nhân dân xã I xác nhận cho phép vận chuyển; khi phát hiện 

hành vi vận chuyển lâm sản ngày 25-3-2017, Công an huyện E đã không kịp 

thời lập biên bản vi phạm hành chính mà đến ngày 28-3-2017 mới lập biên bản 

vi phạm hành chính. Số gỗ 9,853m
3
 là gỗ ông tận thu, không bao gồm 02 nếp 

nhà cũ, 02 nếp nhà của ông H hiện đang bị giữ tại Công an huyện E. Ông H cho 

rằng việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành các Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 1215/ỌĐ-XPVPHC và số 1216/QĐ-XPVPHC ngày 

23-5-2017, xử phạt đối với ông Tung và ông H là không có căn cứ, nên đề nghị 

Tòa án hủy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên, trả lại số gỗ đã 

bị tịch thu cho ông H và xe ô tô đã bị tịch thu cho ông T. Hiện nay ông H đã có 

đơn khởi kiện đối với Quyết định số 1216/QĐ-XPVPHC, ngày 23-5-2017 và 

Tòa án đã thụ lý, giải quyết ở vụ án khác. Đối với số gỗ của 02 nếp nhà cũ, ông 

H xác định Công an huyện E đã giao trả lại cho ông. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị P trình bày: Bà Võ Thị 

P là vợ của ông Phạm Minh T. Năm 2013, bà P và ông T có vay của Ngân hàng 
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A Việt Nam, chi nhánh huyện K số tiền 1.450.000.000 đồng để hoạt động kinh 

doanh. Để đảm bảo cho khoản vay trên, vợ chồng bà P có thế chấp các tài sản 

cho Ngân hàng, trong đó có xe ô tô tải biển số 47P-2848. Ngày 25-3-2017, trong 

lúc bà P bận công việc nên không có ở nhà, ông Phạm Minh T có dùng xe ô tô 

biển số 47P-2848 vận chuyển gỗ cho ông Lê Xuân H, thì bị Công an huyện E 

bắt giữ. Sự việc ông H thuê ông T vận chuyển gỗ cụ thể như thế nào bà P không 

được biết. Do hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh doanh hiện nay gặp nhiều 

khó khăn nên bà P đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm 

Minh T, trả lại xe ô tô biển số 47P-2848 đang bị tịch thu để gia đình có phương 

tiện làm ăn trả nợ. 

Ngân hàng A Việt Nam, chi nhánh huyện K trình bày: 

Ngày 24-10-2013, hộ gia đình bà Võ Thị P và ông Phạm Minh T đã ký kết 

hợp đồng tín dụng số 178409271/HĐTD với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện K để vay số tiền là 1.450.000 đồng 

với lãi suất 13%/năm, thời hạn vay 12 tháng, hạn trả nợ cuối cùng ngày 22-10-

2014. Khoản vay trên được ông T, bà P bảo đảm bằng các tài sản thế chấp, trong 

đó có xe ô tô Hyundai, biển kiểm soát 47P-2848, giấy đăng ký xe số 006393, 

theo hợp đồng thế chấp số 05/HĐTC ngày 09-11-2010 với giá trị thế chấp là 

700.000.000 đồng, để đảm bảo khoản vay 400.000.000 đồng. Hiện nay, số tiền 

vay của ông T, bà P đã quá hạn nhưng chưa trả nợ được. 

Đối với việc ông Phạm Minh T có hành vi dùng chiếc xe ô tô biển kiểm 

soát 47P-2848, là tài sản thế chấp để vận chuyển trái phép lâm sản và bị xử phạt 

vi phạm hành chính theo Quyết định số 1215/QĐ-XPVPHC, ngày 23/5/2017 với 

hình thức tịch thu xe ô tô biển kiểm soát 47P-2848 sung công quỹ Nhà nước đã 

làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng, vì đây là tài sản bảo đảm cho 

khoản vay của vợ chồng ông T tại Ngân hàng. Vì vậy, đề nghị Tòa án khi xét xử 

cần ưu tiên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 

huyện K có quyền được xử lý tài sản bảo đảm để bảo đảm quyền lợi cho Ngân 

hàng. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 20/2018/HC-ST ngày 11-6-2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 32, Điều 164, khoản 2 Điều 173, 

điểm a khoản 2 Điều 193 của Luật Tố tụng hành chính; căn cứ: Điểm b, điểm d 

khoản 3 Điều 38, Điều 57, Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 9 và 

khoản 1 Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT- BNNPTNT, ngày 04-01-2012 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm 

tra nguồn gốc lâm sản; điểm d khoản 6 và điểm b khoản 11 Điều 22 của Nghị 

định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11-11-2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm 

sản. 
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Tuyên xử: 1. Bác đơn khởi kiện của ông Phạm Minh T về việc yêu cầu 

Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 23-5-

2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xử phạt vi phạm hành chính 

đối với ông Phạm Minh T; hủy Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Phạm Minh T và yêu cầu trả lại tài sản bị tịch thu gồm 01 xe ô tô, 02 ngôi nhà 

và gỗ. 

2. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu của ông Phạm Minh T về yêu cầu 

bồi thường thiệt hại số tiền là 643.333.296 đồng. 

Ngày 22-6-2018 Ngân hàng A Việt Nam, Chi nhánh K kháng cáo đề nghị 

cấp phúc thẩm xem xét lại Bản án sơ thẩm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

mình và thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28-6-2018, ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P kháng cáo đề nghị chấp 

nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện ông Phạm Minh T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng 

xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. Không chấp nhận đơn 

kháng cáo của ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện K, Đắk Lắk. Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; thẩm tra công khai tại 

phiên tòa; nghe ý kiến trình bày của đương sự; quan điểm giải quyết vụ án của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Đà Nẵng và các văn bản pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Đối tượng khởi kiện là Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

1215/QĐ-XPVPHC ngày 25-3-2017 về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ 

tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Quyết định giải quyết khiếu nại số 2320/QĐ-

UBND ngày 30-8-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk với nội dung: Giữ 

nguyên toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPVPHC 

ngày 25-3-2017. Căn cứ đơn khởi kiện của ông Phạm Minh T ngày 20-9-

2017,Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thụ lý để giải quyết là đúng quy định tại 

khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 32 Luật tố tụng hành chính và còn trong thời 

hiệu khởi kiện. 

[2] Việc ông Phạm Minh T tự nguyện rút một phần đơn khởi kiện yêu cầu 

bồi thường thiệt hại số tiền 643.333.296 đồng nên cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải 

quyết theo khoản 2, Điều 173 Luật tố tụng hành chính là đúng pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo của ông Phạm minh T, bà Võ Thị P và Ngân hàng A 

Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử thấy rằng: Lúc 23 

giờ 30 phút ngày 25-3-2017 tại địa bàn xã Cư Mtan, Công an huyện E đã kiểm 
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tra, phát hiện xe ô tô biển số 47P-2848 do ông Phạm Minh T cùng ông Lê Xuân 

H đang vận chuyển gỗ xẻ, hộp là 9,853m
3
, chủng loại gỗ Dầu, Cà chít, Căm xe 

và gỗ tạp, 02 nếp nhà gỗ cũ của ông Lê Xuân H. Ngày 23-5-2017, Chủ tịch Ủy 

ban nhân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1215/QĐ-XPVPHC về xử phạt 

ông Phạm Minh T 75.000.000đ và tịch thu xe 01 ô tô biển số 47P-2848, nhãn 

hiệu Hyundai mang tên bà Võ Thị P (vợ ông T). Không đồng ý với quyết định 

này, ông T đã làm đơn khiếu nại yêu cầu hủy Quyết định số 1215/QĐ-

XPVPHC. Ngày 30-8-2017, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk ban hành 

Quyết định số 2320/QĐ-CT UBND về việc giải quyết khiếu nại với nội dung 

giữ nguyên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XPVPHC ngày 

25-3-2017. Ông Phạm Minh T đã làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 

1215/QĐ-XPVPHC và hủy Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy 

ban nhân tỉnh Đắk Lắk vì cho rằng không đúng.  

[4] Đối với ông Phạm Minh T là người chở thuê cho ông H bị bắt giữ xe ô 

tô chở gỗ cùng ông H vào đêm 25-3-2017 nhưng Công an huyện E không lập 

ngay biên bản vi phạm hành chính. Ngày 26-3-2017, Công an huyện E lập biên 

bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 18/BB-TGTVPT và 

Quyết định tạm giữ tang vật số 26/QĐ-TGTVPT ngày 25-3-2017 đều thể hiện 

nội dung:...có tổng khối lượng 9,853m
3
, quy tròn 15,764 m

3
, trong khi ngày 28-

3-2017 thực hiện kiểm đếm mới xác định được khối lượng là mâu thuẫn nhau 

(BL 162, 163, 167-170). Điều đó thể hiện Công an huyện E lập biên bản kiểm 

tra ngày 28-3-2017 nhưng hợp thức hoá biên bản bằng việc ghi lùi ngày “lúc 23 

giờ 30 phút ngày 25/3/2017 tại địa bàn xã Cư MTan, huyện E, tỉnh Đắk Lắk” và 

không đề cập đến 09 cây cột tròn, 02 cây cột vuông và 02 nếp nhà gỗ cũ của ông 

Lê Xuân H vào biên bản này và biên bản kiểm đếm gỗ là vi phạm thời gian, địa 

điểm, số lượng gỗ (Điều 56 điều 57 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính). 

Như vậy, các biên bản do Công an huyện E lập đã vi phạm pháp luật. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, ông T cho rằng đêm 25-3-2017 Công an huyện E chỉ lập 01 biên 

bản duy nhất thu giữ phương tiện xe chở gỗ nên một mình ông T ký tên, ông H 

không phải ký tên. Lời khai này của ông T phù hợp lời khai của ông H, vì biên 

bản kiểm tra vào lúc 23 giờ 30’ ngày 25-3-2017 chưa có kiểm đếm khối lượng 

gỗ nhưng lại ghi- vận chuyển trái phép 105 lóng gỗ xẻ, hộp phách có tổng khối 

lượng 9,853m
3
, quy tròn 15,764 m

3
 như phân tích trên. Hơn nữa, bản án đã có 

hiệu lực pháp luật số 109/2019/HC-PT ngày 30-7-2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đã quyết định:“Sửa một phần bản án sơ thẩm số 24/2018/HC-

ST ngày 6/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với yêu cầu: Tuyên xử 

Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1216/QĐ-XLVPHC ngày 

23/5/2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với ông Lê Xuân H”. 

Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào các Biên bản lập 

không đúng trình tự, thủ tục, nội dung số lượng gỗ để xử phạt ông Phạm Minh T 

là vi phạm về mặt hình thức ban hành văn bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk lập hồ sơ thủ tục vi phạm hành chính đối với ông Phạm minh T về việc 

sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 47P-2848 vận chuyển số lượng gỗ 9,853m
3
 theo 

quy định pháp luật. 
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[5] Đối với chiếc xe ô tô tải biển số 47P-2848, nhãn hiệu Hyundai mang tên 

bà Võ Thị P được cấp ngày 04-11-2010. Sau đó, ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P 

đã thế chấp để vay số tiền 400.000.000 đồng của Ngân hàng Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện K theo Hợp đồng tín dụng số 

178409271/HĐTD ngày 22-10-2014. Việc thế chấp để vay tiền đúng thủ tục quy 

định pháp luật nên Ngân hàng là người thứ ba ngay tình. Hiện nay, số tiền vay 

của ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P đã quá hạn nhưng chưa trả nợ được cho 

Ngân hàng. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt bổ sung tịch 

thu xe 01 ô tô biển số 47P-2848 làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của bà Võ Thị P và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, 

Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk.  

Từ phân tích nêu trên, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Minh 

T, bà Võ Thị P, Ngân hàng A Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk và 

quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Sửa bản án sơ thẩm. 

[6] Về án phí:  

Do đơn kháng cáo được chấp nhận nên ông Phạm minh T, bà Võ Thị P và 

Ngân hàng A Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk không phải chịu án 

phí hành chính phúc thẩm. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ nêu trên; 

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính 2015. 

QUYẾT ĐỊNH 

         1. Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Phạm minh T, bà Võ Thị P và Ngân 

hàng A Việt Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắc Lắk. Sửa Bản án hành chính sơ 

thẩm số 20/2018/HC-ST ngày 11-6-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Xử: 

         Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Phạm Minh T. 

         Áp dụng Điều 56 điều 57 Điều 58 khoản 5, 9 điều 125 Luật xử lý vi phạm 

hành chính; Điều 82, Điều 92, Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015. 

Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1215/QĐ-XLVPHC ngày 

23-5-2017 và Quyết định 2320/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 về việc giải quyết 

khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Minh 

T.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ thủ tục vi phạm hành 

chính đối với ông Phạm Minh T về việc sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 47P-

2848 vận chuyển số lượng gỗ 9,853m
3
 theo quy định pháp luật. 

        2. Về án phí: 
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Căn cứ khoản 2, Điều 349 Luật tố tụng hành chính năm 2015; khoản 2 

Điều 30, khoản 2, Điều 34 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P và Ngân hàng A Việt Nam, Chi nhánh 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk không phải chịu án phí phúc thẩm.  

Hoàn trả cho ông Phạm Minh T, bà Võ Thị P và cho Ngân hàng A Việt 

Nam, Chi nhánh huyện K, tỉnh Đắk Lắk mỗi người 300.000đ (Ba trăm ngàn 

đồng) tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã nộp theo biên lai lần lượt số 

0009167, 0009168 cùng ngày 12-7-2018 và số 0009166 ngày 11-7-2018 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.  

Ông Phạm Minh T không phải chịu án phí sơ thẩm. Hoàn trả cho ông 

Phạm Minh T 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí hành chính sơ 

thẩm đã nộp theo biên lai số 0001745 ngày 20-10-2017 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Đắk Lắk.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) 

án phí hành chính sơ thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26 - 6 - 

2020)./. 

  

Nơi nhận: 

- TANDTC; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Lê Thúy Cầu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LONG AN 

Bản án số: 328/2020/DS-PT 

Ngày 11-9-2020 
V/v tranh chấp đòi lại quyền sử dụng 

đất, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng 

ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, 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 TỈNH LONG AN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tấn Quốc 

Các Thẩm phán                           Bà Lê Thị Kim Nga 

   Bà Trịnh Thị Phúc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sang – Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An: Bà Đặng Thị Cẩm Chi -

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 292/2020/TLPT-DS ngày 30 

tháng 6 năm 2020 về việc “tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, hợp đồng vay 

tài sản, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 27/2020/DS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện C bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 322/2020/QĐ-PT ngày 14 tháng 7 

năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trần Văn N, sinh năm 1970; Địa chỉ: E7/180C, ấp 5, xã

P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Trần Chí 

H – Văn phòng luật sư H thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng 

mặt) 

- Bị đơn:

1. Ông Phan Đông L, sinh năm 1975 (có mặt)

2. Bà Nguyễn Thị R, sinh năm 1972 (có mặt)
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Cùng địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An; Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn C, 

huyện C, tỉnh Long An. (yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

2. Ông Phạm Văn V, sinh năm 1982; Địa chỉ: Số 5/5-127B đường Đ, 

Phường 03, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

3. Bà Nguyễn Thị Kiêm C, sinh năm 1965 (yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

4. Ông Hồ Văn D, sinh năm 1969 (yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

Cùng hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An; cùng tạm 

trú: Số 50, ấp H, xã N, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. 

5. Bà Lê Thị T, sinh năm 1931 (yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

6. Anh Phan Trọng N, sinh năm 1995 (yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

7. Cháu Phan Thị Hồng D, sinh năm 2004 (vắng mặt). 

8. Cháu Phan Thị Thanh T, sinh năm 2011 (vắng mặt). 

Người đại diện theo pháp luật của cháu D, cháu T: Ông Phan Đông L, sinh 

năm: 1975 và bà Nguyễn Thị R, sinh năm 1972 (có mặt). 

9. Chị Ngô Kiều T, sinh năm: 1990 (vắng mặt). 

10. Cháu Phan Thành P, sinh năm 2017. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu P: Anh Phan Trọng N, sinh năm 

1995 và Chị Ngô Kiều T, sinh năm 1990 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An; 

11. Văn phòng Công chứng L. (yêu cầu giải quyết vắng mặt); Địa chỉ: Khu 

phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

12. Văn phòng Công chứng H. (yêu cầu giải quyết vắng mặt); Địa chỉ: Khu 

1A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

- Người kháng cáo: Ông Phan Đông L và bà Nguyễn Thị R, bị đơn. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện C. 

NHẬN THẤY 

Tại đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại 

phiên tòa, nguyên đơn ông Trần Văn N trình bày:  

Ngày 07 tháng 01 năm 2011, bà Nguyễn Thị Kiêm C có vay của ông N số 

tiền 2.240.000.000 đồng, thời hạn vay là 02 tháng, lãi suất vay theo mức lãi suất 

của ngân hàng quy định đối với loại vay tương ứng. Sau đó, bà C không trả nợ 

theo như đã thỏa thuận ông N có khởi kiện bà C đến Tòa án nhân dân huyện C. 

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 84/2011/QĐST 
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ngày 06/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện C thì vợ chồng bà C – ông D có 

nghĩa vụ trả cho ông N số tiền 2.240.000.000 đồng. 

Trong quá trình thi hành quyết định trên, đến ngày 13/12/2011 vợ chồng bà 

C – ông D đồng ý chuyển nhượng cho ông N thửa đất số 975 và 976, loại đất 

lúa, cùng tờ bản đồ số 02 với tổng diện tích 3.532m2 tọa lạc tại Ấp T, xã L, 

huyện C, tỉnh Long An để trừ khoản nợ 2.240.000.000 đồng. Đồng thời, ông N 

có cho bà C vay thêm 600.000.000 đồng để bà C thanh toán những khoản nợ mà 

bà C nợ nhiều người tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C.  

Khi nhận chuyển nhượng, ông N có đến xem đất thì thấy có ngôi nhà trên 

đất, nhưng lúc đó nhà đóng cửa thường xuyên. Sau khi ký hợp đồng chuyển 

nhượng (HĐCN), ông N có nhu cầu được giao đất nhưng bà C tìm cách lánh 

mặt, còn vợ chồng ông L – bà R thì tiếp tục ở trên đất và không đồng ý trả nhà, 

đất cho ông N nên ông N làm đơn khởi kiện đòi vợ chồng ông L – bà R giao đất 

cho ông N. 

Về hiện trạng thửa đất số 975 có diện tích theo giấy chứng nhận (GCN) 

quyền sử dụng đất (QSDĐ) là 644m2, thửa đất số 976 có diện tích 2.888m2. 

Nhưng qua đo đạc thực tế theo ranh giới do vợ chồng ông L – bà R chỉ ranh thì 

thửa đất số 975 có diện tích 326,7m2, thửa đất số 976 có diện tích 2.210m2, cả 

hai thửa đất đều thiếu diện tích so với GCN QSDĐ. Hiện tại, ông N chỉ yêu cầu 

giao diện tích đất thực tế đã đo đạc, phần diện tích bị thiếu thì ông N sẽ yêu cầu 

xem xét sau. Ông N rút yêu cầu khởi kiện ông L – bà R đòi trả 317,3m2 thuộc 

một phần thửa đất số 975 và yêu cầu đòi trả 678m2 thuộc một phần thửa đất số 

976. 

Bị đơn là vợ chồng ông Phan Đông L - bà Nguyễn Thị R cùng thống nhất 

trình bày:  

Vào ngày 22/11/2010, vợ chồng ông L – bà R có nhờ bà Nguyễn Thị Kiêm 

C vay dùm số tiền 500.000.000 đồng của ông Phạm Văn V. Thực tế, bà C vay 

của ông V bao nhiêu tiền thì vợ chồng ông L – bà R không biết. Số tiền vay 

500.000.000 đồng, lãi suất 5% tháng, không có thỏa thuận thời hạn trả nợ, vợ 

chồng ông L chỉ trả lãi cho ông V 03 tháng thì không khả năng trả lãi nữa. Về 

việc trả lãi, vợ chồng ông L đưa tiền lãi cho bà C để bà C trả lãi cho ông V, còn 

bà C có trả lãi cho ông V hay không thì vợ chồng ông L cũng không biết. Khi 

vay tiền, các bên không có lập hợp đồng vay tiền mà ông V yêu cầu vợ chồng 

ông L – bà R ký các văn bản gồm: Hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) giữa ông V và 

vợ chồng ông L – bà R đối với 02 thửa đất 975 và 976 loại đất lúa, cùng tờ bản 

đồ số 02 với tổng diện tích 3.532m2 tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An cho 

ông V; Hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay lập ngày 20/11/2010 có nội dung 

vợ chồng ông L – bà R chuyển nhượng 02 thửa đất 975 và 976 cho ông V.  

Sau đó, vợ chồng ông L – bà R không còn khả năng trả lãi nên bà C có đề 

nghị với vợ chồng ông L là để ông V chuyển quyền lại cho bà C 02 thửa đất trên 

để bà C đứng tên và vay tiền ngân hàng trả nợ cho ông V nhằm giảm bớt phần 

tiền lãi. Sau khi bà C được đứng tên QSDĐ, bà C không vay Ngân hàng như đã 

cam kết mà bà C tự ý chuyển nhượng QSDĐ cho ông Trần Văn N, vợ chồng 
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ông L – bà R không biết sự việc này. Sau này, ông N đến nhà, yêu cầu vợ chồng 

ông L – bà R ra khỏi nhà thì ông L - bà R mới biết sự việc trên.  

Nay vợ chồng ông L – bà R chỉ đồng ý hoàn trả lại cho ông V số tiền 

500.000.000 đồng. Đồng thời, ông L – bà R yêu cầu: Hủy Hợp đồng ủy quyền 

ngày 22/11/2010 giữa vợ chồng ông L – bà R với ông V; hủy Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/9/2011 giữa ông V với bà C, hủy Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 13/12/2011 giữa ông N với vợ chồng 

ông D – bà C; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất 975 

và 975 đã cấp cho bà C và sau đó là ông N đứng tên chủ sử dụng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Văn V trình bày:  

Vào ngày 20/11/2010, ông V có cho vợ chồng ông L - bà R vay số tiền 

1.200.000.000 đồng, do bà C giới thiệu đến vay. Để đảm bảo hơn cho việc trả 

nợ, thì ông V không có làm hợp đồng vay, ông V yêu cầu vợ chồng ông L - bà R 

làm hợp đồng mua bán đất giấy tay và làm HĐUQ thửa đất số 975, 976, tờ bản 

đồ số 02, do ông L đang đứng tên chủ sử dụng sang cho ông V. 

Ông L và bà R nói chỉ vay khoảng 01 tháng nên ông V không tính lãi. Sau 

đó, vợ chồng ông L - bà R chỉ trả cho ông V số tiền 200.000.000 đồng, số tiền 

này do bà C trực tiếp trả. Đến khoảng 01 năm sau, ông L, bà R cũng không trả 

tiền cho ông V. Lúc đó, bà C có đề nghị ông V là sang tên 02 thửa đất số 975, 

976 cho bà C, để bà C vay Ngân hàng trả số tiền 1.000.000.000 đồng còn lại cho 

ông V. Vì vậy, ông V sang tên 02 thửa đất trên cho bà C, có làm giấy xác nhận 

ngày 19/9/2011 với sự đồng ý của vợ chồng ông L, bà R bằng văn bản, nhưng 

ông V không giữ lại văn bản đó. Tuy nhiên, tại bản tường trình ngày 17/7/2012 

của ông V có ghi nhận sự việc này, bà R cũng đồng ý là đúng và ký tên xác 

nhận. Nhưng sau khi chuyển quyền sử dụng đất cho bà C, thì bà C và vợ chồng 

ông L - bà R không trả tiền cho ông V. Nay ông V yêu cầu ông L, bà R trả cho 

ông V số tiền nợ còn lại là 1.000.000.000 đồng, ông V không yêu cầu trả số tiền 

lãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Kiêm C và ông 

Hồ Văn D vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong quá trình giải quyết vụ án, bà C 

và ông D cùng thống nhất trình bày:  

Năm 2007, vợ chồng ông L – bà R có nhờ bà C vay số tiền 300.000.000 

đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh B. Sau đó, vợ chồng ông L – bà R không có tiền trả nên mới nhờ bà C 

vay giùm từ ông V số tiền 500.000.000 đồng. Để đảm bảo cho việc trả nợ thì 

ông V và vợ chồng ông L – bà R có ký HĐUQ hai thửa đất số 975 và 976 cho 

ông V tại phòng Công chứng số 02 (nay là Văn phòng Công chứng L). 

Sau đó, ông L – bà R không có tiền trả và có đồng ý để ông V có ký HĐCN 

hai thửa đất này cho bà C, để bà C đi vay tiền trả cho ông V. Khi có GCN của 

hai thửa đất này, thì Chi cục thi hành án dân sự huyện C tạm giữ, vì bà C đang 

có trách nhiệm trả khoản nợ 600.000.000 đồng đối với Công ty T. Ông N có cho 

bà C vay số tiền 600.000.000 đồng, để bà C trả nợ và lấy GCN QSD hai thửa đất 

225



5 

ra. Ngày 13/12/2011, vợ chồng bà C và ông D có ký tên chuyển quyền hai thửa 

đất này cho ông N. Khi ký tên thì bà C có nói hai thửa đất này là thuộc QSD của 

vợ chồng ông L - bà R. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 27/2020/DS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện C căn cứ vào khoản 3, 9, 11 Điều 26, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a, c khoản 1 Điều 39, Điều 227; 244; 271 và 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; Điều 166, 170 và 203 Luật đất đai năm 2013; Điều 122; 129; 

137; 471; 474 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 133; 688 Bộ luật Dân sự năm 

2015; Pháp lệnh số 10/UBTVQH ngày 27/ 02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn N đòi ông Phan Đông L và 

bà Nguyễn Thị R trả 317,3m2 thuộc một phần thửa đất số 975 và 678m2 thuộc 

một phần thửa đất số 976.  

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn N. 

Buộc vợ chồng ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R cùng những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: bà Lê Thị T, anh Phan Trọng N, cháu Phan 

Thị Hồng D, cháu Phan Thị Thanh T, chị Ngô Kiều T, cháu Phan Thành P giao 

thửa đất số 975, tờ bản đồ số 02 có diện tích đo đạc thực tế là: 326,7m2 và thửa 

đất số 976, tờ bản đồ số 02 có diện tích đo đạc thực tế là: 2.210m2, đất tọa lạc 

Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An và tất cả tài sản trên các thửa đất cho ông 

Trần Văn N quản lý, sử dụng. 

Vị trí tứ cận các thửa đất theo Mảnh trích đo địa chính số 02 của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Hưng Phú, được Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện C duyệt ngày 15/3/2016. 

Buộc ông Trần Văn N có trách nhiệm hoàn lại giá trị nhà, tài sản trên đất 

được định giá tổng cộng thành tiền là 607.554.000 đồng cho vợ chồng ông Phan 

Đông L – bà Nguyễn Thị R (Theo Chứng thư Thẩm định giá của Công ty Cổ 

phần Thông tin Thẩm định giá M). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, khoản tiền trên 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 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng 

với thời gian chưa thi hành án. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn V. 

Buộc vợ chồng ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R có trách nhiệm liên 

đới hoàn trả lại cho ông Phạm Văn V số tiền còn nợ là 500.000.000 đồng. 

4. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn V đòi vợ chồng ông Phan 

Đông L – bà Nguyễn Thị R trả số tiền là 500.000.000 đồng. 

5. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R đòi hủy 
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 196847 đối với thửa đất số 976 và 

BG 196846 đối với thửa đất số 975, cùng thuộc tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất 

tọa lại tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An do ông Trần Văn N đứng tên chủ 

sử dụng; Bác yêu cầu khởi kiện của ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R đòi 

hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản) lập ngày 

13/12/2011 giữa bà Nguyễn Thị Kiêm C, ông Hồ Văn D với ông Trần Văn N 

được Văn phòng Công chứng H công chứng. 

6. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phan Đông L – bà 

Nguyễn Thị R. 

Vô hiệu Hợp đồng ủy quyền lập ngày 22/11/2010 giữa ông Phan Đông L 

và bà Nguyễn Thị R với ông Phạm Văn V được Phòng Công chứng số 02, tỉnh 

Long An (nay là Văn phòng Công chứng L) công chứng đối với thửa đất số 975; 

976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lạc tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long 

An. 

Vô hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản) 

lập ngày 21/9/2011 giữa ông Phạm Văn V và bà Nguyễn Thị Kiêm C được 

Phòng Công chứng số 02, tỉnh Long An (nay là Văn phòng Công chứng L) công 

chứng đối với thửa đất số 975; 976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lạc tại 

Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án; chi 

phí tố tụng; án phí; quyền kháng cáo; quyền yêu cầu, nghĩa vụ và thời hiệu thi 

hành án. 

Ngày 18/5/2020, ông Phan Đông L và bà Nguyễn Thị R kháng cáo yêu cầu: 

bác yêu cầu khởi kiện của ông N, chấp nhận yêu cầu phản tố của ông bà về việc 

hủy hợp đồng. 

Ngày 01/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện C kháng nghị yêu cầu sửa 

bán án sơ thẩm theo hướng bị đơn phải trả cho ông V 01 tỷ đồng và phải tuyên 

vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng giữa bà C ông D với ông N. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông N không rút đơn khởi kiện; ông L, bà R, 

Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, kháng nghị; các bên không 

thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và có ý kiến trình bày như 

sau: 

Theo lời trình bày của luật sư Trần Chí H tại phiên tòa ngày 13/8/2020 

được ông Trần Văn N thống nhất trình bày tại phiên tòa hôm nay như sau: 

Các thửa đất số 975 và 976 mà ông N nhận chuyển nhượng từ bà C ông D 

là để cấn trừ vào nghĩa vụ của bà C còn nợ ông theo Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án đã được cơ quan thi hành án đưa ra thi 

hành. Việc thỏa thuận cấn trừ nợ để thi hành án được lập thành biên bản ngày 

13/12/2011 tại Văn phòng công chứng, trên cơ sở đó Thi hành án có Công văn 

số 96/CCTHA ngày 14/12/2011 để giải tỏa việc tạm giữ GCN QSDĐ của bà C, 

cùng ngày bà C ông D lập HĐCN cho ông N. 
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Xét thấy, HĐCN giữa các bên đã thực hiện đúng hình thức theo quy định 

tại khoản 1, 2 Điều 502 Bộ luật dân sự 2015. Tại thời điểm chuyển nhượng đất 

không bị ngăn chặn dưới bất kỳ văn bản nào của cơ quan Thi hành án hoặc cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền nào khác, ông N đã đóng thuế, cập nhật biến động 

và được cấp GCN QSDĐ từ năm 2011 nên việc chuyển nhượng của ông N là 

hoàn toàn hợp pháp. 

Tại khoản 2,3 Điều 133 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “trường hợp 

giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho 

người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập 

thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu”. Nội dung thỏa thuận 

trong HĐCN giữa bị đơn do ông V đại diện với bà C thì ông N hoàn toàn không 

biết nhưng bà C đã được cấp QSDĐ, ông N căn cứ vào việc bà C được cấp 

QSDĐ mà giao dịch vì vậy ông N là người thứ ba ngay tình cần được bảo vệ nên 

HĐCN giữa bà C ông D với ông N không bị vô hiệu, buộc bị đơn phải giao 

QSDĐ cho ông N như án sơ thẩm đã tuyên. 

Ông Phan Đông L và bà Nguyễn Thị R trình bày: ông bà thống nhất với các 

ý kiến và yêu cầu đã trình bày ở cấp sơ thẩm. Ông bà xác định chỉ ký tên vào 

hợp đồng, giấy tờ nhưng không có giữ giấy tờ gì cả mà do ông V, bà C giữ. Nay 

ông bà chỉ đồng ý trả cho ông V số tiền 500 triệu đồng và kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm tuyên xử vô hiệu HĐCN thửa đất số 975, 976 giữa bà C với ông N và 

hủy 2 GCN QSDĐ cấp cho bà C và ông N đối với 02 thửa đất này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Văn V trình bày: 

Ông V thống nhất với các ý kiến và yêu cầu đã trình bày ở cấp sơ thẩm. 

Ông xác định không có việc mua bán đất giữa ông L bà R với ông và bà C, việc 

bà C đứng tên GCN QSDĐ chỉ để làm thủ tục vay ngân hàng nhưng bà C không 

vay mà chuyển nhượng luôn cho ông N là không đúng thỏa thuận ban đầu. 

Khoản nợ của bà C đối với ông N là không có bảo đảm, bà C dùng 2 thửa đất do 

bà C đứng tên để khấu trừ nợ cho ông N là không phải thực hiện theo thủ tục thi 

hành án mà là sự thỏa thuận giữa hai bên, cơ quan thi hành án không có thi hành 

án khoản nợ này cho ông N, không có cưỡng chế bàn giao QSDĐ từ ông L bà R 

cho ông N và khi nhận chuyển nhượng từ bà C ông N hoàn toàn biết ông L bà R 

đang ở trên phần đất này. 

Ông V xác định ông cho bị đơn vay tiền, bà C chỉ giới thiệu, ngay tại 

Agribank – Chi nhánh B ông giao 500 triệu đồng cho bị đơn để thanh toán nợ 

vay giải chấp GCN QSDĐ 2 thửa đất trên, còn 700 triệu đồng ông giao cho bị 

đơn bên ngoài Phòng công chứng số 2 tại thị trấn C khi lập HĐUQ nhưng không 

lập biên nhận vì nghĩ đã có HĐUQ. Ông không kháng cáo yêu cầu bị đơn trả 

thêm 500 triệu đồng là do bận quá nhiều việc nên quá hạn kháng cáo, nay ông 

đồng ý với yêu cầu kháng nghị của Viện kiểm sát. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát:  
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Về tính hợp lệ của kháng cáo, kháng nghị: Đơn kháng cáo, quyết định 

kháng nghị làm trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Về chấp hành pháp luật: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ 

đúng những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, những người tham gia tố tụng 

đã chấp hành đúng pháp luật. 

Về giải quyết yêu cầu kháng cáo, kháng nghị:  

- Đối với số tiền vay của ông V: ông L bà R khai chỉ vay 500 triệu đồng 

còn ông V xác định vay 1,2 tỷ đồng, bà C trả 200 triệu đồng còn nợ lại 01 tỷ 

đồng. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay ngày 20/11/2010 giữa bị 

đơn với ông V ghi giá chuyển nhượng 1,2 tỷ đồng, Giấy xác nhận ngày 

19/9/2011 thể hiện bà C nhận sang tên đất của bị đơn từ ông V để thế chấp vay 

ngân hàng và cam kết thanh toán cho ông V 01 tỷ đồng, và tại Tờ cam kết ngày 

21/9/2011 thể hiện bị đơn đồng ý cho ông V làm thủ tục chuyển nhượng 2 thửa 

đất trên cho bà C. Do đó, có căn cứ xác định bị đơn vay của ông V 1,2 tỷ đồng 

và còn nợ 01 tỷ đồng nên ông V kiện bị đơn trả 01 tỷ đồng là có căn cứ. 

- Đối với HĐCN ngày 13/12/2011 giữa bà C ông D với ông N: 

Xét thấy, HĐCN ngày 21/9/2011 là vô hiệu do giả tạo nên tờ cam kết của 

ông L bà R đồng ý giao tài sản khi bà C chuyển nhượng đất cho bất cứ ai cũng 

không phát sinh hiệu lực. Tòa án xác định HĐUQ và HĐCN ngày 21/9/2011 vô 

hiệu là có căn cứ. Tuy nhiên, Tòa án căn cứ điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật 

dân sự năm 2015, từ đó áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 để công 

nhận HĐCN ngày 13/12/2011 là không đúng quy định.  

Bởi lẽ HĐCN này được xác lập khi Bộ luật dân sự năm 2005 đang có hiệu 

lực, đồng thời việc xem xét hiệu lực của HĐCN giữa bà C ông D với ông N 

không phải là một quan hệ tách biệt mà có mối liên hệ với việc xem xét hiệu lực 

của HĐCN giữa ông V với bà C. Do đó, không thể áp dụng quy định của Bộ luật 

dân sự năm 2015 để xem xét hiệu lực của HĐCN này mà phải áp dụng quy định 

của Bộ luật dân sự năm 2005.  

Do HĐCN ngày 21/9/2011 vô hiệu do giả tạo nên HĐCN ngày 13/12/2011 

cũng vô hiệu theo quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2005. Vì 

vậy, yêu cầu khởi kiện của ông N là không có cơ sở, đề nghị chấp nhận kháng 

cáo, kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về thủ tục tố tụng: 

[1] Tòa án cấp sơ thẩm xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết, quan hệ 

pháp luật tranh chấp và xét xử vắng mặt các đương sự là phù hợp với quy định 

tại Điều 26, 35, 39, 227 Bộ luật tố tụng dân sự, bản án sơ thẩm đảm bảo thủ tục 

tố tụng. 
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[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, những người được Tòa án triệu tập có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt, được tống đạt hợp lệ nên Tòa án tiến hành xét xử theo 

trình tự phúc thẩm là phù hợp với quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết yêu cầu kháng cáo, kháng nghị: 

 [3] Về kháng nghị yêu cầu bị đơn phải trả cho ông V 01 tỷ đồng, thấy 

rằng: 

[4] Ông L bà R khai có nhờ bà C vay của ông V 500 triệu đồng còn ông V 

khai ông L bà R vay của ông 1,2 tỷ đồng, bà C trả ông 200 triệu đồng nên còn 

nợ lại 01 tỷ đồng. Theo kháng nghị thì hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay ngày 

20/11/2010 giữa bị đơn với ông V ghi giá chuyển nhượng 1,2 tỷ đồng, Giấy xác 

nhận ngày 19/9/2011 thể hiện bà C nhận sang tên đất của bị đơn từ ông V để thế 

chấp vay ngân hàng và cam kết thanh toán cho ông V 01 tỷ đồng, và tại Tờ cam 

kết ngày 21/9/2011 thể hiện bị đơn đồng ý cho ông V làm thủ tục chuyển 

nhượng 2 thửa đất trên cho bà C nên có cơ sở xác định bị đơn vay của ông V 1,2 

tỷ đồng và còn nợ 01 tỷ đồng. 

[5] Hội đồng xét xử nhận thấy việc vay tiền giữa ông V với bị đơn là thông 

qua bà C và không lập thành văn bản, bị đơn, ông V và bà C đều xác định giao 

dịch thực sự giữa các bên là vay tiền còn việc lập hợp đồng mua bán đất bằng 

giấy tay ngày 20/11/2010, Giấy xác nhận ngày 19/9/2011 và Tờ cam kết ngày 

21/9/2011 thì chỉ là biện pháp đảm bảo cho việc vay. Do đó Hội đồng xét xử xác 

định các giấy tờ này là giả tạo nên kháng nghị căn cứ vào nội dung thỏa thuận 

trong các giấy tờ này để cho rằng có việc bị đơn vay 1,2 tỷ đồng là chưa đủ cơ 

sở. 

[6] Mặt khác, ông V cho rằng ông cho bị đơn vay tiền chứ không phải cho 

bà C vay nhưng quá trình giải quyết vụ án ông V có khởi kiện bà C để đòi số 

tiền 01 tỷ đồng, Tòa án không thụ lý do không xác định được địa chỉ của bà C 

nên ông V mới khởi kiện bị đơn và có một số lần chỉ yêu cầu trả 500 triệu đồng 

(bút lục 98, 103). Đồng thời, tại giấy xác nhận ngày 19/9/2011 bà C cam kết 

trong vòng 20 ngày bà sẽ trả cho ông V 01 tỷ đồng chứ không phải ông L bà R 

cam kết trả 01 tỷ đồng, điều này cho thấy bà C có vay tiền của ông V nên mới tự 

mình cam kết và được ông V chấp nhận giữ giấy cam kết mà không yêu cầu bị 

đơn viết cam kết. Ngoài ra, ông V cho rằng ông cầm 500 triệu đồng thanh toán 

cho khoản nợ của bị đơn tại Ngân hàng nông nghiệp - Chi nhánh B để giải chấp 

QSDĐ cho bị đơn, còn bị đơn cho rằng tại Agribank – Chi nhánh B thì ông V 

không có đưa số tiền nào mà sau đó ông V đưa cho bị đơn 01 lần tại Văn phòng 

công chứng, 2 lần sau bà C đưa tiếp cho bị đơn, tổng 3 lần đưa là 500 triệu đồng.   

[7] Xét thấy, theo phiếu xuất kho tài sản thế chấp ngày 09/8/2010 của 

Agribank – Chi nhánh B thì phần đất của ông L bà R chỉ thế chấp vay số tiền 

229 triệu đồng nên lời khai của ông V cho rằng đưa 500 triệu đồng vào ngân 

hàng để bị đơn trả nợ giải chấp QSDĐ là không đúng sự thật. Bị đơn cũng 

không thừa nhận có đưa bà C 200 triệu đồng để trả nợ gốc cho ông V trong khi 

người trực tiếp trả 200 triệu đồng cho ông V là bà C và bà C cũng khai ông L bà 
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R nhờ bà vay của ông V 500 triệu đồng. Bản án sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu 

của ông V đòi bị đơn trả 500 triệu đồng nhưng ông V cũng không kháng cáo. 

[8] Kết hợp các chứng cứ trên, xét thấy lời khai của bị đơn chỉ thừa nhận 

vay ông V 500 triệu đồng là có cở sở, cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu của 

ông V đòi bị đơn trả 500 triệu đồng là có căn cứ nên không chấp nhận kháng 

nghị của Viện kiểm sát về phần này. Như vậy, số nợ 500 triệu đồng còn lại mà 

ông V đòi bị đơn trả bị bác yêu cầu thì ông V có quyền đòi bà C trả số tiền này 

trong vụ án khác nếu các bên không thỏa thuận được. 

[9] Về kháng cáo, kháng nghị yêu cầu tuyên vô hiệu HĐCN ngày 

13/12/2011 giữa bà C ông D với ông N thấy rằng: 

[10] Cấp sơ thẩm xác định HĐCN ngày 21/9/2011 giữa ông L bà R (ông V 

đại diện) với bà C bị vô hiệu do giả tạo là có căn cứ vì các bên đều thừa nhận 

việc lập hợp đồng này chỉ để đảm bảo cho việc vay tiền. Các bên cũng không 

kháng cáo về việc tuyên vô hiệu hợp đồng này. 

[11] Về HĐCN ngày 13/12/2011, cấp sơ thẩm cho rằng hợp đồng này chưa 

thực hiện xong và có nội dung, hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân 

sự 2015 nên áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 khi giải quyết tranh chấp. Theo 

đó, hợp đồng này thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân 

sự năm 2015, ông N là người thứ ba ngay tình phải được bảo vệ quyền lợi nên 

cấp sơ thẩm công nhận hiệu lực của hợp đồng. 

[12] Xét thấy, HĐCN ngày 13/12/2011 được xác lập khi Bộ luật dân sự 

năm 2005 đang có hiệu lực, các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và của 

Bộ luật dân sự năm 2015 điều chỉnh về nội dung của hợp đồng này là có sự khác 

nhau nên phải áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 để giải quyết tranh chấp mà 

không thể áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 như án sơ thẩm nhận định. Do đó ý 

kiến của Viện kiểm sát về việc áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 để giải quyết 

tranh chấp là có căn cứ. 

 [13] Xét thấy, khi ông N ký kết HĐCN với bà C ông D thì bà C ông D 

không quản lý sử dụng phần đất này mà trên đất có nhà của ông L bà R cùng các 

thành viên trong gia đình đang sinh sống, nên ông N phải có trách nhiệm tìm 

hiểu xác minh về tài sản trên đất và QSDĐ nhận chuyển nhượng để đảm bảo 

việc bàn giao tài sản. Tuy nhiên, ông N đã không thực hiện việc này, chỉ căn cứ 

vào giấy tay cam kết của ông L bà R (không có xác nhận chữ ký của chính 

quyền địa phương) mà giao kết HĐCN QSDĐ (không có tài sản trên đất) với bà 

C ông D là thiếu sót. Cũng như ông N mua phần đất này là theo thỏa thuận thi 

hành án không theo thủ tục bán đấu giá tài sản khi thi hành án. 

[14] Với các lý do trên, xét thấy HĐCN ngày 21/9/2011 giữa ông L bà R 

(ông V đại diện) với bà C bị vô hiệu do giả tạo nên HĐCN ngày 13/12/2011 

giữa bà C ông D với ông N cũng bị vô hiệu theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật dân 

sự năm 2005.  

[15] Về hậu quả pháp lý của các hợp đồng bị tuyên vô hiệu theo quy định 

tại Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005. Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ 
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án ở cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự không có yêu cầu 

giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu nên Tòa án không xem xét giải 

quyết trong vụ án này. Do vậy, nếu không thỏa thuận được thì các đương sự 

được quyền khởi kiện để giải quyết về hậu quả pháp lý của các hợp đồng vô 

hiệu trong vụ án khác. 

[16] Từ những lý do trên, đủ cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chấp 

nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa một phần bản án sơ thẩm, xác 

định HĐCN ngày 13/12/2011 bị vô hiệu. Bị đơn không phải chịu án phí phúc 

thẩm. 

[17] Sửa án phí sơ thẩm như sau: ông N chịu án phí không có giá ngạch 

300.000đ do không chấp nhận yêu cầu của ông N buộc bị đơn giao đất; ông V 

chịu án phí có giá ngạch phần bị bác 500 triệu đồng là 24 triệu đồng và án phí 

không có giá ngạch 300.000đ về yêu cầu vô hiệu HĐUQ của bị đơn được chấp 

nhận; ông L bà R phải liên đới chịu án phí có giá ngạch phần chấp nhận yêu cầu 

của ông V 500 triệu đồng là 24 triệu đồng; bà C ông D phải liên đới chịu án phí 

không có giá ngạch 600.000đ do chấp nhận yêu cầu của bị đơn về việc vô hiệu 

HĐCN ngày 21/9/2011 giữa ông L bà R (ông V đại diện) với bà C, HĐCN ngày 

13/12/2011 giữa bà C ông D với ông N. 

[18] Về chi phí tố tụng: ông N bị bác yêu cầu khởi kiện, bà C ông D có lỗi 

làm cho HĐCN ngày 13/12/2011 bị vô hiệu nên ông N và bà C ông D mỗi bên 

chịu ½ chi phí đo đạc, định giá (6.900.000 đồng) là 3.450.000 đồng; ông N đã 

nộp xong nên bà C ông D phải hoàn trả cho ông N 3.450.000 đồng. 

[19] Các phần khác không kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Chấp nhận kháng cáo của ông Phan Đông L và bà Nguyễn Thị R. 

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện C. 

Sửa một phần Bản án sơ thẩm số: 27/2020/DS-ST ngày 18 tháng 5 năm 

2020 của Toà án nhân dân huyện C. 

Căn cứ vào khoản 3, 9, 11 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c 

khoản 1 Điều 39, Điều 147, 148, 296, 483 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 127, 128, 129, 137, khoản 2 Điều 138, Điều 357, 471, 474 Bộ luật Dân sự 

năm 2005; Điều 27 Pháp lệnh số 10/UBTVQH ngày 27/ 02/2009 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26, 27, 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: 
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1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn N đòi ông Phan Đông L và 

bà Nguyễn Thị R trả 317,3m2 thuộc một phần thửa đất số 975 và 678m2 thuộc 

một phần thửa đất số 976.  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn N về việc yêu cầu 

vợ chồng ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R cùng những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan gồm: bà Lê Thị T, anh Phan Trọng N, cháu Phan Thị Hồng 

D, cháu Phan Thị Thanh T, chị Ngô Kiều T, cháu Phan Thành P giao thửa đất số 

975, tờ bản đồ số 02 có diện tích đo đạc thực tế là: 326,7m2 và thửa đất số 976, 

tờ bản đồ số 02 có diện tích đo đạc thực tế là: 2.210m2, đất tọa lạc Ấp T, xã L, 

huyện C, tỉnh Long An và tất cả tài sản trên các thửa đất cho ông Trần Văn N 

quản lý, sử dụng. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn V. 

Buộc vợ chồng ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R phải liên đới trả cho 

ông Phạm Văn V số tiền vay còn nợ là 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). 

4. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn V đòi vợ chồng 

ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R trả số tiền vay là 500.000.000đ (Năm trăm 

triệu đồng). 

5. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R. 

- Tuyên bố vô hiệu Hợp đồng ủy quyền lập ngày 22/11/2010 giữa ông Phan 

Đông L và bà Nguyễn Thị R với ông Phạm Văn V được Phòng Công chứng số 

02, tỉnh Long An (nay là Văn phòng Công chứng L) công chứng đối với thửa đất 

số 975; 976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lạc tại Ấp T, xã L, huyện C, 

tỉnh Long An. 

- Tuyên bố vô hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có 

tài sản) lập ngày 21/9/2011 giữa ông Phan Đông L và bà Nguyễn Thị R (do ông 

Phạm Văn V đại diện) với bà Nguyễn Thị Kiêm C được Phòng Công chứng số 

02, tỉnh Long An (nay là Văn phòng Công chứng L) công chứng đối với thửa đất 

số 975; 976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lạc tại Ấp T, xã L, huyện C, 

tỉnh Long An.  

- Tuyên bố vô hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có 

tài sản) lập ngày 13/12/2011 giữa bà Nguyễn Thị Kiêm C, ông Hồ Văn D với 

ông Trần Văn N được Văn phòng Công chứng H công chứng đối với thửa đất số 

975; 976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lạc tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh 

Long An.  

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 196846 cấp cho bà 

Nguyễn Thị Kim Cúc ngày 30/9/2011, được chứng nhận biến động ngày 

19/12/2011 do chuyển quyền cho ông Trần Văn N đối với thửa đất số 975, tờ 

bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lại tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An. 

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 196847 cấp cho bà 

Nguyễn Thị Kim Cúc ngày 30/9/2011, được chứng nhận biến động ngày 

19/12/2011 do chuyển quyền cho ông Trần Văn N đối với thửa đất số 976, tờ 
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bản đồ số 02, loại đất lúa, đất tọa lại tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An. 

- Ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R có quyền và trách nhiệm liên hệ cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với đối với thửa đất số 975, 976, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa, đất 

tọa lại tại Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An theo quy định của pháp luật. 

6. Về chi phí tố tụng:  

- Ông Trần Văn N phải chịu chi phí đo đạc, định giá là 3.450.000 đồng (và 

đã nộp xong). 

- Bà Nguyễn Thị Kiêm C, ông Hồ Văn D phải liên đới chịu chi phí đo đạc, 

định giá là 3.450.000 đồng. Ông Trần Văn N đã nộp tạm ứng xong nên bà C và 

ông D phải liên đới hoàn trả cho ông N 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm 

chục ngàn đồng). 

7. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, khoản tiền trên 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 khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chưa 

thi hành án. 

8. Về án phí sơ thẩm: 

- Ông Phạm Văn V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 24.300.000 đồng 

nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí do ông V đã nộp 21.000.000 đồng theo 

phiếu thu số 0007743 ngày 15/04/2016; ông V còn phải nộp tiếp 3.300.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm. 

- Ông Trần Văn N phải chịu 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm nhưng được 

trừ vào tiền tạm ứng án phí do ông N đã nộp 16.000.000 đồng theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí số 0005079 ngày 15/5/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện C; hoàn trả cho ông N 15.700.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

- Ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R phải liên đới chịu 24.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí do ông L bà R đã 

nộp là 1.300.000 đồng theo các biên lai thu số 0008136, ngày 15/9/2016; số 

0008137, ngày 15/9/2016; số 0001999 ngày 18/02/2020; ông L và bà R còn phải 

liên đới nộp tiếp 22. 700.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bà Nguyễn Thị Kiêm C, ông Hồ Văn D phải liên đới chịu 600.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm. 

9. Về án phí phúc thẩm: Ông Phan Đông L – bà Nguyễn Thị R không phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm; hoàn trả tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho ông L 

bà R là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0002262 ngày 18/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. 

10. 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 
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thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

11. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận: 
- TAND huyện;

- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;

- VKSND tỉnh Long An;

- Chi cục THADS huyện;

- Đương sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Tấn Quốc 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số 210/2020/DS-PT 

Ngày 28/9/2020 
Về “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu hủy di 

chúc, hủy văn bản khai nhận thừa kế, hủy 

quyết định cá biệt, yêu cầu chia thừa kế theo 

pháp luật và công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, công nhận quyền 

sở hữu nhà, quyền sử dụng đất” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

------------ 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Kim Nhân

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tào, ông Nguyễn Cường

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên

tòa: Ông Lê Văn Thành - Kiểm sát viên cao cấp. 

Vào 14h 00’ ngày 28 tháng 9 năm 2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng mở phiên tòa công khai tại trụ sở để xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 

164/TBTL-TA ngày 03/3/2020 về “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu hủy di chúc, 

hủy văn bản khai nhận thừa kế, hủy quyết định cá biệt, yêu cầu chia thừa kế theo 

pháp luật và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công nhận 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất” do bản án dân sự sơ thẩm số 47/2019/DS-ST 

ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1686/QĐ-PT ngày 10/9/2020 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị E, sinh năm 1957; địa chỉ: Tổ 52, phường N, quận

S, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của bà Lê Thị E là Luật sư 

Nguyễn Lê V, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: thành phố Đà 

Nẵng, có mặt. 

2. Bị đơn:

2.1. Ông Huỳnh Minh A, sinh năm 1971, vắng mặt; 

2.2. Bà Huỳnh Thị Phương D, sinh năm 1983, có mặt; 

Cùng địa chỉ: Nhà số 12, đường N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

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

3.1. Bà Lê Thị T, sinh năm 1949; địa chỉ: 516 Slewis St, New Iberia, La 

70560, USA, vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị T là ông Nguyễn Thành Đ, sinh 

năm 1981; địa chỉ: thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 
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3.2. Bà Lê Thị P; địa chỉ: 18298 ThAve Oakland Ca 94606, USA vắng. 

3.3. Bà Lê Thị C, sinh năm 1967; địa chỉ: Tổ 171 (tổ mới 81), A1, phường 

A2, quận S, thành phố Đà Nẵng, có mặt; 

3.4. Chị Lê Thị N2, sinh năm 1965; địa chỉ: phường N, quận S, thành phố Đà 

Nẵng, vắng mặt; 

3.5. Anh Lê Phước T1, sinh năm 1971; địa chỉ: phường A2, quận S, thành 

phố Đà Nẵng, có mặt. 

3.6. Anh Lê Phước L, sinh năm 1972; địa chỉ: nhà số 45 đường Ng, phường 

N, quận S, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

3.7. Anh Lê Phước Cu S, sinh năm 1971; địa chỉ: Tổ 93 A, phường Hòa 

Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

3.8. Anh Lê Phước T2, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn L1, phường Đ1, thị xã 

Đ2, tỉnh Quảng Nam, có mặt. 

3.9. Anh Lê Phước B, sinh năm 1978; địa chỉ: Thôn L1, phường Đ1, thị xã 

Đ2, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt. 

3.10. Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: Lô 18 B2.14 

đường V2, phường A2, quận S, thành phố Đà Nẵng; có Đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt. 

3.11. Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: 18 đường P1, 

quận H1, thành phố Đà Nẵng. Đại diện theo Văn bản ủy quyền số 198/CC1 ngày 

22/9/2020 của Trưởng Phòng Công chứng số Y1 là ông Lê Minh H2 - Chuyên viên 

pháp lý, có mặt. 

3.12. Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: Tầng 15, 

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận H1, thành phố Đà 

Nẵng, vắng mặt. 

3.13. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: quận H1, thành phố Đà 

Nẵng    mặt. 

3.14. Bà Thái Thị Ngọc H3, sinh năm 1964; địa chỉ: Tổ 18, phường B1, quận 

H1, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

Đại diện theo ủy quyền của bà Thái Thị Ngọc H3 là ông Trần Văn Tuấn, sinh 

năm 1972; địa chỉ: 16/03 KI08 B1, phường B1, quận H1, thành phố Đà Nẵng, có  

mặt. 

3.15. Văn phòng Công chứng P2; địa chỉ: quận S, thành phố Đà Nẵng, có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Văn 

phòng Công chứng P2 là ông Nguyễn Hữu N3; địa chỉ: quận S, thành phố Đà Nẵng, 

có mặt. 

4. Người kháng cáo, kháng nghị:  

Nguyên đơn (bà Lê Thị E) và những người thừa kế khác trong vụ án. 

Phòng Công chứng số Y1 và Văn phòng Công chứng P2. 

 
  
                                   NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Tại Đơn khởi kiện đề ngày 10/4/2018 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

bà Lê Thị E trình bày: Cha mẹ bà E là cụ Lê Phước Tr (sinh năm 1912, chết năm 

2000) và cụ Trần Thị Th (sinh năm 1917, chết năm 2011) không nuôi con nuôi, 
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không ai có con riêng mà có 6 con chung là: (1) Lê Phước Nh (chết năm 1971) có 3 

con là Lê Thị N2, Lê Phước T1 và Lê Phước L; (2) Lê Phước Ch (chết năm 1982) 

có 3 con là Lê Phước Cu S, Lê Phước T2 và Lê Phước B; (3) Lê Thị T; (4) Lê Thị 

P; (5) Lê Thị E; (6) Lê Thị C. Quá trình chung sống từ trước năm 1975 cụ Tr và cụ 

Th tạo lập được nhà cấp 4 tọa lạc trên lô đất tại tổ 23, phường N, quận S, thành phố 

Đà Nẵng đến năm 1999 nhà đất thuộc diện bị giải tỏa làm đường nên Nhà nước lên 

kế hoạch đền tiền và cấp đất tái định cư cho hai Cụ. Năm 2000 khi chưa hoàn thành 

thủ tục nhận và đứng tên sử dụng đất tái định cư thì cụ Tr chết nên sau đó bà Lê Thị 

T (là Việt kiều Mỹ nhưng đang ở Việt Nam) chở cụ Th đi nhận và làm thủ tục đứng 

tên Lô đất tái định cư là Lô 18, khu N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng mà 

các Ông Bà không biết. Năm 2002 cụ Th dùng tiền Nhà nước đền bù và tiền dành 

dụm xây dựng căn nhà 03 tầng như hiện nay làm nơi thờ cúng tổ tiên và đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng các con không biết. Năm 2017, bà 

Lê Thị T ở Mỹ về Việt Nam đã cho bà chị Huỳnh Thị Phương D đến ở tại nhà nên 

khi các Ông Bà đến thắp hương thì bà D và anh ruột của bà D là Huỳnh Minh A cản 

trở. Năm 2018 các Ông Bà mới biết nhà đất đã được Sở Tài nguyên Môi trường 

thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 anh em ông 

Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D, các Ông Bà khiếu nại thì Văn phòng 

Đăng ký đất đai quận S trả lời khiếu nại nên các Ông Bà mới biết cụ Th có lập Di 

chúc ngày 14/6/2001 để toàn bộ nhà đất cho bà T. Theo các Ông Bà thời điểm lập 

di chúc cụ Th không biết chữ và bị bệnh, không nhận thức được hành vi của mình 

nên Di chúc không hợp pháp, tiếp đó bà T dùng Di chúc không hợp pháp này lập 

Văn bản khai nhận di sản thừa kế, ký Hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Huỳnh 

Thị Phương D và ông Huỳnh Minh A là không đúng quy định của pháp luật. Do đó, 

bà E khởi kiện yêu cầu hủy Di Chúc do cụ Th lập ngày 14/6/2001 tại Phòng Công 

chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

R391244 mà UBND thành phố Đà Nẵng cấp cho cụ Th ngày 30/5/2001; hủy Văn 

bản khai nhận thừa kế của bà Lê Thị T lập tại Phòng công chứng số Y thành phố 

Đà Nẵng ngày 21/7/2017; hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

21/7/2017 tại Phòng công chứng số Y giữa bà Lê Thị T với ông Huỳnh Minh A, bà 

Huỳnh Thị Phương D; hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CK 117908 ngày 15/8/2017 do Sở Tài nguyên & Môi trường 

thành phố Đà Nẵng cấp cho ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D; hủy 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 14/8/2018 giữa ông Huỳnh 

Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D với bà Thái Thị Ngọc H3 tại Văn phòng Công 

chứng P2. 

Đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện đề ngày 20/12/2018 bà E yêu cầu Tòa án chia 

thừa kế theo pháp luật di sản của vợ chồng cụ Tr, cụ Th, bà E yêu cầu được nhận 

hiện vật, thanh toán bằng giá trị cho các đồng thừa kế khác. 

- Bị đơn là bà Huỳnh Thị Phương D, ông Huỳnh Minh A trình bày: Cụ Lê 

Phước Tr là chồng cụ Trần Thị Th chết năm 2000. Sau khi cụ Tr chết, bà T con gái 

cụ Th ở Hoa Kỳ gửi tiền về cho cụ Th mua lô đất tại phường N và ngày 30/5/2001 

cụ Th được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số R-391244; như vậy, tài sản hình thành sau khi cụ Tr qua đời nên là tài 

sản riêng của cụ Th. Ngày 14/6/2001 tại Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà 
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Nẵng cụ Th lập Di chúc để lại toàn nhà đất cho con gái là bà Lê Thị T là đúng quy 

định của pháp luật. Cụ Th chết ngày 17/02/2011 đến tháng 5/2017 bà T mới tiến 

hành khai nhận di sản thừa kế tại Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng, việc 

kê khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật có niêm yết 30 ngày nhưng không 

có ai tranh chấp. Sau khi khai nhận di sản thừa kế xong ngày 21/7/2017 tại Phòng 

Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng bà T ký Hợp đồng chuyển nhượng lô đất cho 

ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D với giá ghi trong hợp đồng là 200 

triệu đồng nhưng giá chuyển nhượng trên thực tế là 2 tỷ đồng. Ngày 15/8/2017 ông 

Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D được Sở Tài nguvên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác trên đất số CK117808. Ngày14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng 

P2, ông A, bà D ký Hợp đồng chuyển nhượng lô đất cho bà Thái Thị Ngọc H3 với 

giá ghi trên hợp đồng là 300 triệu nhưng giá chuyển nhượng trên thực tế là 4 tỷ 

đồng. Bà D, ông A xác định khi ký Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho bà H3 thì 

Ông Bà không nói cho bà H3 biết là tài sản đang có tranh chấp và thừa nhận có xóa 

chữ do bà E và một số người thừa kế viết bằng sơn lên tường là nhà đang tranh 

chấp với mục đích để bà H3 không biết để mua nhà. Nay bà D, ông A đề nghị Tòa 

án công nhận nhà đất thuộc sơ hữu của bà H3. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê Phước T1, anh Lê Phước 

L (con ông Lê Phước Nh đã chết) anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê 

Phước B (con ông Lê Phước Ch đã chết) và bà Lê Thị C thống nhất với trình bày và 

yêu cầu của nguyên đơn (bà Lê Thị E). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị T do người đại diện 

theo ủy quyền là ông Nguyễn Thành Đ trình bày: Sau khi cha là cụ Lê Phước Tr 

chết năm 2000 thì bà T từ Hoa Kỳ gửi tiền về cho mẹ là cụ Th mua lô đất tại 

phường N và cụ Th được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số R-391244 ngày 30/5/2001 nên đây là tài sản riêng của 

cụ Th. Do nguồn gốc tiền mua đất là của bà T nên ngày 14/6/2001 tại Phòng Công 

chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng cụ Th lập Di chúc để lại toàn bộ nhà đất cho bà T. 

Cụ Th chết ngày 17/02/2011, sau đó bà T tiến hành khai nhận di sản thừa kế tại 

Phòng công chứng số Y thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật không có 

tranh chấp. Ngày 21/7/2017 tại Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng bà T 

ký Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho ông Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị 

Phương D và ông A, bà D đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 

Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

trên đất số CK117908 ngày 15/8/2017. Như vậy việc khởi kiện của bà E là không 

có cơ sở, đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà E. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là bà Thái Thị 

Ngọc H3 trình bày: Ngày 14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng P2 bà H3 ký Hợp 

đồng nhận chuyển nhượng của ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D nhà 

và đất tại địa chỉ 12 đường N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ở và tài san khác trên đất số 

CK117908 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/8/2017 cho ông A, 

bà D. Khi nhận chuyển nhượng bà H3 không biết tài sản đang có tranh chấp và bà 

H3 đã trả đủ ông A, bà D 4 tỷ đồng. Khi bà H3 đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi 
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nhánh quận S làm thủ tục S tên thì Văn phòng trả lời hồ sơ tạm dừng đăng ký do lô 

đất có tranh chấp đang được Tòa án giải quyết. Nay bà H3 có yêu cầu độc lập yêu 

cầu Tòa án công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

14/8/2018 giữa bà Thái Thị Ngọc H3 với ông A, bà D có hiệu lực và công nhận nhà 

đất thuộc quyền sở hữu của bà H3. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh quận S trình bày: Cụ Th được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R391244 ngày 30/5/2001 đối với thửa đất J-

18 tờ bản đồ KT03/4 phường N, quận S. Tại Văn bản khai nhận di sản thừa kế số 

4059 ngày 21/7/2017 công chứng viên Phòng công chứng số Y thành phố Đà Nẵng 

chứng nhận cụ Th chết để lại Di chúc số 90HV3-4 do Công chứng viên Phòng công 

chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng chứng nhận ngày 14/6/2001 để lại toàn bộ nhà đất 

cho bà Lê Thị T. Ngày 21/7/2017 tại Phòng công chứng số Y thành phố Đà Nẵng 

bà T ký Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho ông A, bà D và ngày 31/7/2017 Văn 

phòng đăng ký đất đai chi nhánh S chỉnh lý S tên nhà đất cho ông A, bà D. Ông A, 

bà D đề nghi cấp đổi Giấy chứng nhận nên ngày 15/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CK117908 đối với thửa đất 81, tờ bản đồ số 52 địa chỉ lô 18 Khu J 

N1, phường N, quận S cho ông A, bà D. Văn phòng cho rằng thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận cũng như đăng ký chỉnh lý biến động sau khi cấp Giây chứng nhận đối 

với thửa đất nêu trên được thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định 

của pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Phòng Công chứng số Y1 thành 

phố Đà Nẵng cho rằng Công chứng viên của Phòng Công chứng số Y1 thành phố 

Đà Nẵng công chứng Di chúc số 90HV3-4 mà cụ Th lập ngày 14/6/2001 nội dung 

để lại toàn bộ nhà đất cho bà T là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Do đặc thù công việc, Phòng Công chứng số Y1 đề nghị Tòa án giải quyết vắng 

mặt đại diện Phòng công chứng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện Phòng Công chứng số Y 

thành phố Đà Nẵng cho rằng Công chứng viên của Phòng Công chứng số Y thành 

phố Đà Nẵng thực hiện chứng nhận Văn bản khai nhận di sản thừa kế số 4059 do 

bà Lê Thị T lập là đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, Phòng Công chứng số 

Y đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện Văn phòng Công chứmg 

Phạm Văn Khánh trình bày: Ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D được 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK117908 ngày 15/8/2017 đối với thửa đất 

số 81, tờ bản đồ 52 địa chỉ lô 18 Khu J N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng P2 ông A, bà D lập Hợp đồng chuyển 

nhượng thửa đất cho bà Thái Thị Ngọc H3. Theo quy định của pháp luật thì chỉ Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và Cơ quan Thi hành án mới có quyền áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn cấm chuyển dịch tài sản và Văn bản này phải được gửi đến 

Sở Tư pháp nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng làm cơ sở cho các Công 

chứng viên kiểm tra đối chiếu khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch. Trong 

khi không có văn bản áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm chuyển dịch tài sản của cơ 
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quan Nhà nước có thẩm quyền nên nếu Văn phòng Công chứng P2 từ chối công 

chứng mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, do đó Công chứng viên Văn phòng 

Công  chứng Phạm Văn Khánh công chứng hợp đồng chuyển nhượng là đúng quy 

định của pháp luật. 

- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 47/2019/DS-ST ngày 23/10/2019, Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định: 

Điều 638, 679, 680 Bộ luật Dân sự 1995; khoản 3 Điều 655 Bộ luật Dân sự 

năm 1999; khoản 1 Điều 132; Điều 623, 651 Bộ luật Dân sự 2015; điểm b khoản 1 

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 

2014; Điều 138, 147, 165, 166, 227, 273, 477, 479 Bộ luật Tố tụng Dân sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12, khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;  

I. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị E đối với ông Huỳnh 

Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D. 

1. Di Chúc số 90HV3-4 do bà Trần Thị Th lập ngày 14/6/2001 được công 

chứng viên Phòng Công chứng số Y1 chứng nhận ngày 14/6/2001 vô hiệu. 

2. Văn bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 của bà Lê Thị T do Phòng 

Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng chứng nhận số 4059 ngày 21/7/2017 vô hiệu.  

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Lê Thị T và ông 

Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D được Phòng Công chứng số Y thành phố 

Đà Nẵng chứng nhận số 4061 ngày 21/7/2017 là vô hiệu.  

4. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R391244 do Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng cấp ngày 30/5/2001 cho bà Trần Thị Th.  

5. Nghĩa vụ thối trả: Buộc bà Lê Thị T có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị E, bà Lê 

Thị C, mỗi người số tiền 819.971.000 đồng, trả cho thừa kế thế vị của ông Lê 

Phước Nh gồm chị Lê Thị N2, anh Lê Phước T1, anh Lê Phước L mỗi người 

273.323.666 đồng; trả cho thừa kế thế vị của ông Lê Phước Ch gồm anh Lê Phước 

Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước B mỗi người số tiền 273.323.666 đồng;  

- Buộc bà Huỳnh Thị Phương D, ông Huỳnh Minh A trả cho bà Lê Thị P số 

tiền 643.878.200 đồng; 

- Buộc Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng trả cho bà Lê Thị T số 

tiền 600.000.000 đồng;  

- Buộc Văn phòng Công chứng P2 trả cho bà Lê Thị T số tiền 99.885.000 

đồng; trả cho bà Lê Thị P số tiền 176.092.800 đồng.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực và có đơn yêu cầu thi hành án của người được 

thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.  

II. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của bà Thái Thị Ngọc H3.  

1. Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập giữa ông 

Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D và bà Thái Thị Ngọc H3 được Văn phòng 

Công chứng P2 chứng nhận số 2780 ngày 14/8/2018.  

2. Công nhận cho bà Thái Thị Ngọc H3 được quyền sở hữu ngôi nhà 2 tầng 

+ cabin cầu thang đúc (chuồng cu), móng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 
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tường xây gạch, trát vữa, bả matic, sơn nước, sàn đúc, mái đúc, mặt tiền nhà ốp đá 

granit, diện tích 83,2m
2
, diện tích xây dựng 179,75m

2
 và được quyền sử dụng diện 

tích đất 83,2m
2
 thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 52 tại 12 đường N1, phường N, 

quận S, Đà Nẵng. Nhà đất có tứ cận: Đông giáp lô đất J19; Tây giáp lô đất J17, 

Nam giáp mương thoát nước, Bắc giáp đường 7,5m.  

3. Bà Thái Thị Ngọc H3 được quyền liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền 

để xác lập quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.  

4. Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

02/2018/ỌĐ-BPKCTT ngày 29/8/2018 cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

III. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D phải chịu án phí là 600.000 

đồng. 

Bà Lê Thị T, bà Lê Thị P, bà Lê Thị E đều thuộc diện người cao tuổi nên 

được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Lê Thị C phải chịu án phí là 36.599.130 đồng. 

Chị Lê Thị N2, anh Lê Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh 

Lê Phước T2, anh Lê Phước B mỗi người phải chịu án phí là 13.666.183 đồng.  

Hoàn trả cho bà Lê Thị E số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 

600.000 đồng theo Biên lai thu số 001365 ngày 20/4/2018 tại Cục Thi hành án Dân 

sự thành phố Đà Nẵng.  

Hoàn trả cho bà Thái Thị Ngọc H3 số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu số 001523 ngày 08/10/2018 tại Cục Thi hành 

án Dân sự thành phố Đà Nẵng. 

IV. Về chi phí định giá, chi phí xem xét tại chỗ: 

Chi phí định giá tài sản là 13.700.000 đồng, chi phí xem xét tại chỗ 600.000 

đồng, tổng cộng 14.300.000đ; bà Lê Thị E đã nộp tạm ứng nên những người thừa 

kế có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Lê Thị E, cụ thể: Bà Lê Thị T, bà Lê Thị P, bà Lê 

Thị C mỗi người trả cho bà Lê Thị E số tiền 2.383.333 đồng; chị Lê Thị N2, anh Lê 

Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước B 

mỗi người trả cho bà Lê Thị E số tiền 794.444 đồng. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo theo pháp luật: 

- Nguyên đơn (bà Lê Thị E) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

gồm anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước B, anh Lê Phước L, anh 

Lê Phước T1, bà Lê Thị N2 và Lê Thị C kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản 

án sơ thẩm tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng P2 giữa bà Huỳnh Thị Phương D, ông Huỳnh 

Minh A với bà Thái Thị Ngọc H3 vô hiệu để bà E và các anh chị được quản lý sử 

dụng nhà đất làm nơi thờ cúng tổ tiên. 

- Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng kháng cáo cho rằng Phòng 

Công chứng số Y1 không có lỗi trong việc công chứng Di chúc số 90HV3-4 do cụ 

Th lập tại Phòng Công chứng số Y1 ngày 14/6/2001; Trách nhiệm bồi thường trong 

vụ án thuộc bà Lê Thị T và Công chứng viên của Tổ chức hành nghề công chứng 

(Phòng công chứng số Y) vì bà T sử dụng Di chúc số 90HV3-4 để lập Văn bản khai 

nhận di sản thừa kế hưởng toàn bộ quyền sở hữu, sử dụng nhà đất tại thửa đất số 

81, tờ bản đồ 52 địa chỉ lô 18 Khu J N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng là 
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cố tình thực hiện hành vi trái pháp luật, còn Công chứng viên chấp nhận yêu cầu 

của bà T công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế là tạo điều kiện cho bà T 

thực hiện hành vi trái pháp luật. 

- Văn phòng Công chứng P2 kháng cáo cho rằng khi Văn phòng công chứng 

hợp đồng chuyển nhượng không có Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền hạn chế giao dịch nên việc công chứng không sai; Mặt khác, án sơ thẩm 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời công nhận nhà đất thuộc quyền sở 

hữu, sử dụng hợp pháp của bà Thái Thị Ngọc H3 tức là giao dịch được công chứng 

không vô hiệu nên không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng Tòa án 

sơ thẩm lại buộc Văn phòng phải bồi thường thiệt hại là không đúng, mâu thuẫn 

trước sau. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:  

- Nguyên đơn (bà Lê Thị E) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

gồm anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước B, anh Lê Phước L, anh 

Lê Phước T1, bà Lê Thị N2 và Lê Thị C giữ nguyên kháng cáo. 

- Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng giữ nguyên kháng cáo. 

- Văn phòng Công chứng P2 giữ nguyên kháng cáo. 

- Bà Huỳnh Thị Phương D thừa nhận do đã bỏ 2 tỷ đồng mua nhà đất từ bà T 

nên khi nhà đất đã có tranh chấp nhưng bà D đã xóa các chữ do bà E và các thừa kế 

viết trên tường nhà và không nói với bà H3 biết là nhà đất có tranh chấp để bà H3 

vẫn mua nhà đất là có lỗi dẫn đến thiệt hại cho các thừa kế nên Tòa án cấp sơ thẩm 

buộc ông A và bà D bồi hoàn 643.878.200 đồng (trả bà Lê Thị P 643.878.200 đồng) 

thì ông A và bà D chấp nhận, không kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

+ Về tố tụng thì Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; 

+ Về nội dung: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ việc hỏi và tranh luận và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay. 

 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Về tố tụng: 

 [1] Phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất mở ngày 03/7/2020, phiên thứ hai mở 

ngày 10/9/2020, phiên hôm nay là mở lần thứ 3 thì Phòng Công chứng số Y thành 

phố Đà Nẵng vắng mặt cả 3 phiên. Đối với phiên thứ 3 mở ngày hôm nay (ngày 

28/9/2020) này thì ngày 17/9/2020 Hội đồng xét xử có nhận được Văn bản số 

257/CC3 và số 258/CC3 cùng đề ngày 16/9/2020 của Phòng Công chứng số Y với 

nội dung Phòng Công chứng số Y đã nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

phúc thẩm số 1686/2020/QĐ-PT ngày 10/9/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng thông báo sẽ xét xử phúc thẩm vụ án vào hồi 14h ngày 28/9/2020 nhưng 

do đặc thù công việc nên Phòng Công chứng số Y không tham dự phiên tòa và gửi 

kèm Văn bản trình bày ý kiến, vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt 

Phòng Công chứng số Y. 
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[2] Tháng 3 năm 2018 bà Lê Thị E mới biết bà Lê Thị T (là chị ruột của bà 

E) đã lừa mẹ lập Di chúc ngày 14/6/2001 tại Phòng công chứng số Y1 thành phố 

Đà Nẵng để lại toàn bộ nhà đất là di sản thừa kế của cha mẹ (cụ ông Lê Phước Tr 

chết ngày 06/6/2000, cụ bà Trần Thị Th Tha chết ngày 17/02/2011) cho bà T, tiếp 

đó bà T dùng Di chúc lập Văn bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 tại Phòng 

công chứng số Y thành phố Đà Nẵng đứng tên toàn bộ di sản thừa kế của cha mẹ và 

chuyển nhượng cho người khác nên ngày 14/6/2001 bà E khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết hủy Di Chúc hủy Văn bản khai nhận thừa kế, hủy các Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng 

thời yêu cầu chia thừa kế di sản của cha mẹ là còn thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa 

án tuyên bố các giao dịch dân sự vô hiệu, còn thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo 

quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128, 129, khoản 1 Điều 132 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015. 

Về nội dung: 

[3] Quá trình chung sống vợ chồng cụ Tr, cụ Th tạo lập được nhà đất tại tổ 

23, phường N, quận S, Đà Nẵng nhưng đến năm 1999 nhà đất tại đây bị Nhà nước 

thu hồi phục vụ Dự án mở đường B3 nên ngoài đền bù tiền thì cụ Tr, cụ Th còn 

được cấp lô đất tái định cư (thửa J.18, N1, phường N, quận S). Tại thời điểm Nhà 

nước giao Lô đất tái định cư thì cụ Tr đã chết nên mình cụ Th lập, ký các thủ tục 

nhận lô đất và xin đứng tên đăng ký quyền sử dụng đất, do đó, ngày 30/5/2001 Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

R391244 đứng tên “Bà Trần Thị Th” (bút lục 85). Như vậy, quyền sử dụng lô đất 

tái định cư (lô J.18) N1, phường N, quận S là tài sản chung của vợ chồng cụ Tr và 

cụ Th nên lẽ ra khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất này (trong lúc cụ Tr 

đã chết) thì UBND thành phố Đà Nẵng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho 

các thừa kế của cụ Tr nhưng UBND thành phố Đà Nẵng lại cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số R391244 ngày 30/5/2001 đứng tên “Bà Trần Thị Th” là 

không đúng quy định của pháp luật, do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà E, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R391244 này là có 

cơ sở, đúng pháp luật (Giấy này đã bị thay thế không còn giá trị). 

        [4] Đối với Di chúc đề ngày 14/6/2001 và ghi cụ Th lập tại Phòng công 

chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng thì Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: [4.1] 

Tất cả các thừa kế của cụ Th (trừ bà T, bà P) đều xác định thời điểm lập Di chúc cụ 

Th đã già yếu không còn minh mẫn, cụ Th không biết chữ phải lăn tay, điều này 

phù hợp với kết quả cung cấp chứng cứ của Công an thành phố Đà Nẵng kèm tài 

liệu về thủ tục cấp Giấy chứng minh nhân dân của cụ Th thể hiện cụ Th không biết 

chữ; [4.2] Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 1995 quy định:“3. Di chúc của người bị 

hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập 

thành văn bản và có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của 

Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn”; [4.3] Như vậy, Di chúc ghi cụ Th lập tại 

Phòng công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng ngày 14/6/2001, không có người làm 

chứng là không hợp pháp; hơn nữa, bà T là người hiểu rõ nhà đất là tài sản chung 

của cụ Tr và cụ Th nhưng bà T chủ động đưa cụ Th đến Phòng công chứng số Y1 

lập Di chúc để lại toàn bộ nhà đất cho bà T đã thể hiện bà T có hành vi cố ý vi 

244



10 

 

phạm quy định của pháp luật nên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Di chúc đề ngày 

14/6/2010 vô hiệu là có cơ sở, đúng pháp luật.  

        [5] Xét: [5.1] Mặc dù biết Di chúc ngày 14/6/2001 không hợp pháp nhưng 

bà T lại dùng Di chúc này tới Phòng công chứng số Y thành phố Đà Nẵng lập Văn 

bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 (bl 155) nhận hưởng toàn bộ di sản thừa kế 

của cha mẹ, thể hiện bà T cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật; [5.2] Luật Công 

chứng năm 2014 Điều 58 về công chứng văn bản khai nhận di sản quy định:“1. 

Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được 

hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền 

yêu cầu công chứng văn bản khai nhận thừa kế”. Khi tiếp nhận hồ sơ do bà T xuất 

trình xin khai nhận di sản thừa kế Công chứng viên Phòng Công chứng số Y đương 

nhiên biết theo quy định tại khoản 3 Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 1995 (Khoản 3 

Điều 652 BLDS 2005 hoặc Khoản 3 Điều 630 BLDS 2015) thì Di chúc chỉ có điểm 

chỉ dấu tay của cụ Th mà không có người làm chứng là không hợp pháp và biết 

ngoài bà T thì cụ Th còn có những người con khác (tức bà T không phải là người 

duy nhất được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật) nhưng chỉ thông qua thủ tục 

niêm yết tại UBND phường N rồi chứng nhận Văn bản khai nhận thừa kế ngày 

21/7/2017 để bà T được hưởng toàn bộ di sản thừa kế đứng tên cụ Th là nhà đất tại 

lô J.18 N1, phường N, quận S là không đúng pháp luật; [5.3] Vì các căn cứ trên, 

Tòa án cấp sơ thẩm (tại mục [7] phần nhận định của bản án sơ thẩm) tuy chưa nêu 

được đầy đủ căn cứ để xem xét giá trị pháp lý Văn bản khai nhận thừa kế ngày 

21/7/2017 nhưng đã nhận định do Di chúc vô hiệu dẫn đến Văn bản khai nhận thừa 

kế ngày 21/7/2017 cũng vô hiệu là có cơ sở, đúng pháp luật. 

         [6] Bà T và Công chứng viên Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng 

biết Di chúc và Văn bản khai nhận thừa kế không hợp pháp nhưng bà T vẫn chủ 

động ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 (bl 153) 

chuyển nhượng nhà đất cho ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D, còn 

Công chứng viên Phòng Công chứng số Y chứng nhận vào Hợp đồng nên Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 

vô hiệu là có cơ sở, đúng pháp luật. 

          [7] Sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

21/7/2017 và trả đủ tiền thì ngày 31/7/2017 ông A, bà D được Văn phòng đăng ký 

đất đai Đà Nẵng - Chi nhánh S chỉnh lý S tên quyền sử dụng Lô đất J.18 N1, 

phường N tại trang sau Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R391244 mà 

UBND quận S cấp ngày 30/5/2001 cho “Bà Trần Thị Th”. Ông A và bà D đề nghị 

được cấp đổi Giấy chứng nhận nên ngày 15/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CK117908 (số vào sổ cấp GCN: CTs 135477) tại thửa đất 81, tờ bản đồ 

số 52, địa chỉ Lô 18 khu J N1, phường N, quận S (bl 668) cho ông A và bà D và 

ngày 14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng P2 ông A và bà D ký Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng thửa đất 81 cho bà Thái Thị Ngọc H3 

(bl 231). Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: [7.1] Bộ luật dân sự năm 2015, 

Điều 133 về Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô 

hiệu quy định: “…2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được 

đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một 
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giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc 

đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu…”; 

[7.2] Khi ông A và bà D chuyển nhượng thửa đất cho bà H3 thì thửa đất không bị 

các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa 

án và Cơ quan Thi hành án áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm chuyển dịch (Sở Tư 

pháp - Công an - Cục Thi hành án dân sự - Viện Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng còn ký Quy chế phối hợp số 122/QCPH-STP-CA-THA-

VKS-TAND ngày 04/7/2017 hướng dẫn cụ thể vấn đề này). Bà D thừa nhận bà E 

và một số người thuộc hàng thừa kế di sản của cụ Th có dùng sơn viết lên tường 

đây là nhà đất có tranh chấp nhưng bà D đã xóa các chữ này và tại phiên tòa sơ 

thẩm bà E cũng thừa nhận có việc bà D xóa các chữ ghi trên tường nhà. Bà H3 đã 

trả đủ 4 tỷ đồng cho bà D và ông A (hai bên đương sự thừa nhận giá ghi trong hợp 

đồng là 300 triệu nhưng giá chuyển nhượng thực tế là 4 tỷ đồng); [7.3] Vì các lẽ 

trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc Công chứng viên Văn Phòng Công 

chứng P2 chứng nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 14/8/2018 

giữa ông A, bà D với bà H3 là đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 188 Luật 

Đất đai năm 2013, bà H3 là người thứ ba ngay tình khi nhận chuyển nhượng nhà 

đất nên mặc dù các giao dịch trước đó vô hiệu thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ngày 14/8/2018 không bị vô hiệu như quy định tại Điều 133 Bộ luật 

dân sự 2015 nên bà H3 có quyền sở hữu, sử dụng nhà đất.  

  [8] Quá trình chung sống cụ Tr và cụ Th tạo lập nhà và đất tại tổ 23, 

phường N, quận S, đến năm 1999 nhà đất này bị nhà nước thu hồi phục vụ Dự án 

công trình đường B3 nên cấp lô đất tái định cư số 18, khu J N1, phường N, quận S. 

Sau khi cụ Tr chết, các thừa kế của cụ Th (trừ bà T, bà P) đều khai năm 2001 cụ Th 

xây dựng nhà 2 tầng + cabin cầu thang đúc (chuồng cu), móng bê tông cốt thép, 

nền lát gạch men, tường xây gạch, trát vữa, bả matic, sơn nước, sàn đúc, mái đúc, 

mặt tiền nhà ốp đá granit, diện tích đất 83,2m
2
, diện tích xây dựng 179,75m

2
 trên lô 

đất tái định cư bằng nguồn tiền từ việc Nhà nước đền bù và tiền cụ Th dành dụm. 

Đại diện ủy quyền của bà T cho rằng toàn bộ nhà 2 tầng và tiền nộp đất tái định cư 

do bà T đầu tư nhưng không xuất trình được tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu 

cầu của mình là có căn cứ nên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận trình bày của 

bà T mà xác định nhà đất tại lô 18, khu J N1, phường N, quận S, thành phố Đà 

Nẵng là di sản của cụ Tr và cụ Th để lại là có cơ sở, đúng pháp luật. 

  [9] Nếu không có việc bà T có hành vi cố ý thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật khi chủ động dẫn cụ Th đến Phòng công chứng số Y1 lập Di chúc ngày 

14/6/2001 và sau đó dùng Di chúc đến Phòng Công chứng số Y lập Văn bản khai 

nhận thừa kế ngày 21/7/2017 và lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 21/7/2017 với ông A và bà D; nếu không vì sự thiếu trách nhiệm và thực hiện 

không đúng quy định của Công chứng viên Phòng Công chứng số Y1 và Công 

chứng viên Phòng công chứng số Y khi thực hiện công chứng Di chúc ngày 

14/6/2001 và Văn bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 và Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 và nếu không có việc sau đó mặc dù 

biết nhà đất có tranh chấp nhưng bà D cố tình xóa các chữ ghi trên tường nhà và 

ông A, bà D ký Hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà H3 (người thứ ba ngay tình 

được công nhận có quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 133 Bộ luật dân sự 
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2015) thì giá trị nhà đất theo giá thị trường hiện nay vẫn là di sản thừa kế của vợ 

chồng cụ Tr, cụ Th phải được chia thừa kế theo pháp luật cho các đồng thừa kế của 

hai Cụ. Xét, do lỗi của những người tham gia xác lập các giao dịch dân sự trên đây 

mà các thừa kế của vợ chồng cụ Tr, cụ Th bị thoát ly quyền sở hữu, sử dụng di sản 

thừa kế của cụ Tr, cụ Th nên theo quy định tại Điều 133 Bộ luật dân sự năm 2015: 

“3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao 

dịch với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có 

quyền khởi kiện yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc xác lập giao dịch được xác lập 

với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại” thì 

những người có lỗi tham gia xác lập các giao dịch dân sự làm cho tài sản thoát ly 

khỏi quyền sở hữu của các thừa kế phải bồi hoàn theo tỷ lệ lỗi cho đủ 

4.919.826.000 đồng (theo Chứng thư Thẩm định giá số 07/TĐG-CT ngày 

17/01/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng – bl 

356) để chia thừa kế theo pháp luật cho các thừa kế. 

  [10] Xét, Di chúc ngày 14/6/2001, Văn bản khai nhận thừa kế ngày 

21/7/2017 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 giữa bà 

T với ông A, bà D vô hiệu do lỗi của những người tham gia xác lập các giao dịch 

này nhưng họ không bị thiệt hại mà đối tượng bị thiệt hại là các thừa kế của vợ 

chồng cụ Tr, cụ Th. Do đó, không xem xét thiệt hại, lỗi và buộc bồi thường với 

từng giao dịch vô hiệu mà cần xác định thiệt hại của các thừa kế là số tiền 

4.919.826.000 đồng, thời điểm quyền sở hữu tài sản của các thừa kế bị thoát ly là 

thời điểm chuyển giao cho người thứ ba ngay tình là bà H3 nên những người tham 

gia xác lập các giao dịch dân sự đến khi di sản thừa kế bị chuyển giao hợp pháp 

cho bà H3 có lỗi mang tính hỗn hợp, gắn kết phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại cho các thừa kế của vợ chồng cụ Tr, cụ Th. Xét: [10.1] Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 giữa bà T với ông A, bà D vô hiệu 

nhưng không có cơ sở xác định ông A, bà D có lỗi khi tham gia giao dịch này. Ông 

A và bà D có lỗi khi cố tình giấu diếm thông tin nhà đất đang có tranh chấp để lừa 

bà H3 ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 14/8/2018 tại Văn 

Phòng Công chứng P2 nên lẽ ra Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này 

cũng vô hiệu nhưng bà H3 là người thứ ba ngay tình (là trường hợp đặc biệt được 

pháp luật bảo vệ theo quy định tại Điều 133 Bộ luật dân sự 2015) nên Tòa án 

không tuyên Hợp đồng chuyển nhượng này vô hiệu nhưng phải xác định ông A, bà 

D có lỗi ở khâu cuối cùng dẫn đến gây thiệt hại cho các thừa kế nên ông A, bà D 

phải bồi thường thiệt hại theo tỷ lệ lỗi. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bà D cũng 

thừa nhận do đã bỏ 2 tỷ đồng mua nhà đất từ bà T nên khi nhà đất đã có tranh chấp 

nhưng đã xóa các chữ do bà E và các thừa kế viết trên tường nhà và không nói với 

bà H3 biết là nhà đất có tranh chấp để bà H3 vẫn mua nhà đất là có lỗi dẫn đến di 

sản thừa kế của cụ Tr, cụ Th thoát ly khỏi quyền sở hữu của các thừa kế, vì vậy, mà 

Tòa án cấp sơ thẩm buộc ông A và bà D bồi hoàn 643.878.200 đồng (trả bà Lê Thị 

P 643.878.200 đồng) thì ông A và bà D không kháng cáo; [10.2] Xét bà T mặc dù 

biết rõ nhà đất là tài sản chung của cụ Tr và cụ Th, nhưng chủ động đưa cụ Th già 

yếu và không biết chữ đến Phòng công chứng số Y1 lập Di chúc ngày 14/6/2001 để 

lại toàn bộ nhà đất cho bà T và tiếp tục cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật khi lập 

Văn bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 và ngày 21/7/2017 ký Hợp đồng 
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà đất và đã nhận đủ 2 tỷ đồng của ông A 

và bà D. Nay các giao dịch này vô hiệu nên bà T phải trả lại 2 tỷ đồng và phải gánh 

chịu thiệt hại với tỷ lệ lỗi 40% x với thiệt hại: 2.919.826.000 đồng (4.919.826.000đ 

- 2.000.0000.000đ); [10.3]. Phòng Công chứng số Y1 và Phòng Công chứng số Y 

có lỗi khi chứng nhận Di chúc, Văn bản khai nhận thừa kế và Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/7/2017 giữa bà T với ông A, bà D. Xét, lỗi của 

Phòng Công chứng số Y1, Phòng Công chứng số Y và của ông A và bà D là lỗi 

hỗn hợp, có tính gắn kết chặt chẽ với nhau dẫn đến di sản thừa kế thoát ly quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của các thừa kế của vợ chồng cụ Tr và cụ Th nên cả 3 phải 

gánh chịu thiệt hại với tỷ lệ lỗi 60%, chia mỗi người chịu thiệt hại với tỷ lệ lỗi 20% 

x với thiệt hại: 2.919.826.000 đồng. 

  [11] Như phân tích tại mục [7] nêu trên thì việc Công chứng viên Văn 

Phòng Công chứng P2 chứng nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 14/8/2018 giữa ông A, bà D với bà H3 là đúng pháp luật, bà H3 là người thứ 

ba ngay tình có quyền sở hữu, sử dụng nhà đất mua từ ông A và bà D. Tại Mục 

[12] và mục [13] trong phần nhận định của Bản án sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận đề nghị của bà H3 công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất lập ngày 14/8/2018 tại Văn phòng Công chứng P2 giữa ông A, bà D với bà H3, 

nhưng lại buộc Văn phòng Công chứng P2 bồi thường thiệt hại 275.947.800 đồng 

là không đúng pháp luật và mâu thuẫn giữa phần nhận định và phần quyết định. 

Ông A và bà D sau khi mua nhà đất từ bà T đã bán lại cho bà H3 nên không bị thiệt 

hại nhưng mục [13] trong phần nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định Phòng 

Công chứng số Y1 có nghĩa vụ bồi thường cho ông Diệp, bà Anh 30% trên số tiền 

chênh lệch về giá đất tại thời điểm chuyển nhượng, bà T có nghĩa vụ bồi thường 

cho ông Diệp, bà Anh 70% trên số tiền chênh lệch về giá đất tại thời điểm chuyển 

nhượng, tổng số tiền bà T phải trả cho bà D, ông A là 3,4 tỷ đồng là nhận định 

không có cơ sở, chưa nói đến việc “nhận định một đường, quyết định một nẻo” và 

buộc bà T (đang định cư tại Hoa Kỳ) có nghĩa vụ trả tiền cho các thừa kế nhưng lại 

buộc Phòng Công chứng số Y1, Văn phòng Công chứng P2 và ông A, bà D trả tiền 

cho bà T và bà P (bà P cũng đang định cư tại Hoa Kỳ) là không công bằng vì như 

vậy các thừa kế của vợ chồng cụ Tr, cụ Em ở trong nước không có khả năng nhận 

được tiền, những vấn đề này Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

  [12] Cụ Tr chết ngày 06/6/2000, cụ Th chết ngày 17/02/2011, hai cụ có 6 

người con gồm ông Lê Phước Nh (chết năm 1971 có 3 con là chị Lê Thị N2, anh 

Lê Phước T1, anh Lê Phước L), ông Lê Phước Ch (chết năm 1982 có 3 con là anh 

Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước Bao), bà Lê Thị T, bà Lê Thị P, 

bà Lê Thị E và bà Lê Thị C. Theo quy định tại Điều 638, điểm a khoản 1 và khoản 

3 Điều 679, Điều 680 của Bộ luật dân sự năm 1995 thì cụ Th, bà T, bà P, bà E và 

bà C là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ Tr; chị Lê Thị N2, anh Lê 

Phước T1, anh Lê Phước L là người thừa kế thế vị đối với phần di sản của ông Lê 

Phước Nh lẽ ra được nhận từ cụ Tr; anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2, anh Lê 

Phước B là người thừa kế thế vị đối với phần di sản của ông Lê Phước Ch lẽ ra 

được nhận từ cụ Tr. Giá trị di sản của cụ Tr là 2.459.913.000 đồng (= 

4.919.826.000đ/2) chia 7 kỷ phần, mỗi kỷ phần có giá trị 351.416.143 đồng nên cụ 

thể thì cụ Th, bà T, bà P, bà E và bà C mỗi người được hưởng 351.416.143 đồng; 
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chị N2, anh T1, anh L anh S, anh T2 và anh B mỗi người được hưởng 117.138.714 

đồng. Giá trị di sản của cụ Th là 2.811.329.143 đồng (2.459.913.000đ + 

351.416.143đ), chia 6 kỷ phần, mỗi kỷ phần có giá trị 468.554.857 đồng nên cụ thể 

thì bà T, bà P, bà E, bà C mỗi người được hưởng 468.554.857 đồng; chị N2, anh 

T1, anh L anh S, anh T2 và anh B, mỗi người được hưởng 156.184.952 đồng. Tổng 

kết, bà T, bà P, bà E, bà C mỗi người được hưởng thừa kế của cụ Tr và cụ Th số 

tiền 819.971.000 đồng (351.416.143đ + 468.554.857đ); chị N2, anh T1, anh L, anh 

S, anh T2 và anh B mỗi người được hưởng thừa kế 273.323.666 đồng 

(117.138.714đ + 156.184.952đ). Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng giá trị di sản 

thừa kế của cụ Tr, cụ Th; đúng hàng thừa kế của cụ Tr, cụ Th và chia số tiền mỗi 

người được nhận thừa kế là chính xác. 

  [13] Xét, bà T phải trả lại 2 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại số tiền 

1.167.930.400 đồng nhưng bà T được nhận kỷ phần thừa kế số tiền 819.971.000 

đồng nên bà T phải thanh toán cho các kỷ phần thừa kế khác số tiền 2.347.959.000 

đồng (chia 5 phần cho bà P, bà E, bà C mỗi người 1 phần, 6 thừa kế thế vị hưởng 

chung 2 phần); Phòng Công chứng số Y1, Phòng Công chứng số Y và ông A và bà 

D chia 3 của tỷ lệ thiệt hại 60% thì mỗi bên phải chịu 20% thiệt hại tương đương số 

tiền 583.965.000 đồng để trả cho các thừa kế (số tiền 583.965.000 đồng chia 5 

phần cho bà P, bà E, bà C mỗi người 1 phần, 6 thừa kế thế vị hưởng chung 2 phần, 

bà T không được nhận vì còn phải trả lại cho các thừa kế khác), tính toán cụ thể thì: 

[13.1] Bà T phải trả bà P, bà E và bà C mỗi người 469.591.880 đồng; trả chị N2, 

anh T1, anh L, anh S, anh T2 và anh B mỗi người 156.530.626 đồng; [13.2] Phòng 

công chứng số Y1 phải trả bà P, bà E và bà C mỗi người 116.793.000 đồng; trả chị 

N2, anh T1, anh L, anh S, anh T2 và anh B mỗi người 38.931.000 đồng; [13.3] 

Phòng Công chứng số Y phải trả bà P, bà E và bà C mỗi người 116.793.000 đồng; 

trả chị N2, anh T1, anh L, anh S, anh T2 và anh B mỗi người 38.931.000 đồng; 

[13.4] Ông A và bà D liên đới trả bà P, bà E và bà C mỗi người 116.793.000 đồng; 

trả chị N2, anh T1, anh L, anh S, anh T2 và anh B mỗi người 38.931.000 đồng. 

  [14] Cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm buộc Phòng Công chứng số Y phải 

bồi thường thiệt hại cho các thừa kế của vợ chồng cụ Tr, cụ Th nên Phòng Công 

chứng số Y phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

20/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và 

quản lý án phí, lệ phí Tòa án (trong vụ án chia thừa kế này “mỗi bên đương sự phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ 

được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di sản thừa kế”) 

để tính toán số tiền án phí sơ thẩm bà C phải chịu 36.599.130 đồng, chị N2, anh 

T1, anh L, anh S, anh T2 và anh Bao mỗi người phải chịu 13.666.183 đồng là chính 

xác, đúng pháp luật.  

  Đối với bà T, bà P và bà E đều thuộc diện người cao tuổi nên được miễn 

nộp án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326 của Quốc hội 

là có cơ sở, đúng pháp luật. Về chi phí định giá và chi phí xem xét tại chỗ tổng 

cộng 14.300.000 đồng (gồm chi phí định giá 13.700.000 đồng và chi phí xem xét 

tại chỗ 600.000 đồng) bà E đã nộp tạm ứng nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc những 

người thừa kế có nghĩa vụ hoàn trả bà E theo tỷ lệ tiền thừa kế được nhận là có cơ 
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sở, đúng pháp luật. Về án phí phúc thẩm do yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn (bà 

Lê Thị E) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Phòng Công chứng 

số Y1 không được chấp nhận nên phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; yêu cầu 

kháng cáo của Văn phòng Công chứng P2 được chấp nhận nên được hoàn trả tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. 

[15] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm 

hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2018/QĐ-BPKCTT 

ngày 29/8/2018 do Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng để bà Thái Thị Ngọc H3 được 

quyền liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.  

Từ dẫn chứng, phân tích tại các luận điểm trên;  

 

 

 Q   T ĐỊNH: 
 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, sửa một phần Bản 

án dân sự sơ thẩm số 65/2019/DS-ST ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

Điều 638, 679, 680 Bộ luật Dân sự 1995; khoản 3 Điều 655 Bộ luật Dân sự 

năm 1999; khoản 1 Điều 132; Điều 133, Điều 623, 651 Bộ luật Dân sự 2015; điểm 

b khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 118 Luật Nhà 

ở năm 2014; Điều 138, 147, 165, 166, 227, 273, 477, 479 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 20/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý án phí, lệ phí Tòa án; tuyên xử: Chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị E và yêu cầu của những người thừa kế khác 

trong vụ án; chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Thái Thị Ngọc H3, cụ thể: 

1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R391244 do Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng cấp ngày 30/5/2001 cho bà Trần Thị Th (Giấy này đã bị thay 

thế bởi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 

CK117908 (số vào sổ cấp GCN: CTs 135477) do Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng cấp cho ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D ngày 

15/8/2017). 

2. Tuyên bố Di Chúc số 90HV3-4 do bà Trần Thị Th lập ngày 14/6/2001 

được Công chứng viên Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng chứng nhận 

ngày 14/6/2001 vô hiệu. 

3. Tuyên bố Văn bản khai nhận thừa kế ngày 21/7/2017 của bà Lê Thị T do 

Công chứng viên Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng chứng nhận số 4059 

ngày 21/7/2017 vô hiệu.  

4. Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Lê Thị T 

và ông Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D được Công chứng viên Phòng 

Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng chứng nhận số 4061 ngày 21/7/2017 vô hiệu. 

5. Hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2018/QĐ-

BPKCTT ngày 29/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  
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6. Công nhận hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập 

giữa ông Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D và bà Thái Thị Ngọc H3 được 

Công chứng viên Văn phòng Công chứng P2 chứng nhận số 2780 ngày 14/8/2018. 

Buộc những người đang chiếm giữ nhà đất tại địa chỉ thửa đất số 81, tờ bản đồ 52, 

địa chỉ 12 đường N1, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK117908 (số vào sổ cấp GCN: 

CTs 135477) do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

15/8/2017 cho ông Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương D, phải rời khỏi nhà đất 

để bàn giao nhà đất cho bà Thái Thị Ngọc H3 được quyền sở hữu, sử dụng. Bà H3 

được quyền liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở với hiện trạng nhà đất như Báo cáo kết quả Thẩm 

định giá số 07/BC-Cty ngày 17/01/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và 

Dịch vụ tài chính Đà Nẵng và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CK117908 (số vào sổ cấp GCN: CTs 135477) do Sở Tài nguyên và 

Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp cho ông Huỳnh Minh A, bà Huỳnh Thị Phương 

D ngày 15/8/2017. 

7. Buộc bà Lê Thị T trả bà Lê Thị P, bà Lê Thị E và bà Lê Thị C mỗi người 

469.591.880 đồng; trả chị N2, anh T1, anh L, anh S, anh T2 và anh B mỗi người 

156.530.626 đồng. 

8. Buộc Phòng công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng trả bà Lê Thị P, bà Lê 

Thị E và bà Lê Thị C mỗi người 116.793.000 đồng; trả chị Lê Thị N2, anh  Lê 

Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2 và anh Lê Phước 

B mỗi người 38.931.000 đồng. 

9. Buộc Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng trả bà Lê Thị P, bà Lê 

Thị E và bà Lê Thị C mỗi người 116.793.000 đồng; trả chị Lê Thị N2, anh  Lê 

Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2 và anh Lê Phước 

B mỗi người 38.931.000 đồng. 

10. Buộc ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D liên đới trả bà Lê 

Thị P, bà Lê Thị E và bà Lê Thị C mỗi người 116.793.000 đồng; trả chị Lê Thị N2, 

anh Lê Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2 và anh 

Lê Phước B mỗi người 38.931.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền trên thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015. 

11. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Ông Huỳnh Minh A và bà Huỳnh Thị Phương D phải liên đới chịu 300.000 

đồng. 

- Phòng Công chứng số Y thành phố Đà Nẵng phải chịu 300.000 đồng. 

- Bà Lê Thị T, bà Lê Thị P và bà Lê Thị E đều thuộc diện người cao tuổi nên 

được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bà Lê Thị C phải chịu 36.599.130 đồng. 

- Chị Lê Thị N2, anh Lê Phước T1, anh Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh 

Lê Phước T2 và anh Lê Phước B mỗi người phải chịu 13.666.183 đồng.  
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- Hoàn trả bà Lê Thị E số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp 600.000

đồng theo Biên lai thu số 001365 ngày 20/4/2018 tại Cục Thi hành án Dân sự thành 

phố Đà Nẵng.  

- Hoàn trả bà Thái Thị Ngọc H3 số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã

nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu số 001523 ngày 08/10/2018 tại Cục Thi hành án 

Dân sự thành phố Đà Nẵng. 

12. Về chi phí định giá, chi phí xem xét tại chỗ tổng cộng là 14.300.000đ

(gồm chi phí định giá 13.700.000 đồng, chi phí xem xét tại chỗ 600.000 đồng) thì 

bà Lê Thị E đã nộp tạm ứng nên bà Lê Thị T, bà Lê Thị P và bà Lê Thị C mỗi 

người phải trả bà Lê Thị E 2.383.333 đồng; chị Lê Thị N2, anh Lê Phước T1, anh 

Lê Phước L, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước T2 và anh Lê Phước B mỗi người 

phải trả bà Lê Thị E 794.444 đồng. 

13. Về án phí dân sự phúc thẩm:

- Bà Lê Thị E, bà Lê Thị C, chị Lê Thị N2, anh Lê Phước T1, anh Lê Phước

L, anh Lê Phước T2, anh Lê Phước Cu S, anh Lê Phước B mỗi người phải chịu 

300.000 đồng,  trừ vào số tiền mỗi người đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 

đồng theo các Biên lai thu số 001969, 001970, 001971, 001972, 001973, 001974, 

001975, 001976 cùng ngày 25/11/2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà 

Nẵng thì họ đã thi hành xong khoản tiền này. 

- Phòng Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng phải chịu 300.000 đồng, trừ

vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu số 

001981 ngày 25/11/2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thì Phòng 

Công chứng số Y1 thành phố Đà Nẵng đã thi hành xong khoản tiền này. 

- Văn Phòng Công chứng P2 không phải chịu án phí phúc thẩm nên được

hoàn trả 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu số 

001880 ngày 21/11/2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. 

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

Nơi nhận: 

- Vụ pháp chế & quản lý khoa học TANDTC;

- Các đương sự (theo địa chỉ);

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

- Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng (để biết);

- Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

(để thi hành);

- Lưu: Phòng lưu trữ; hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đặng Kim Nhân 
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