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MỤC LỤC 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH SỐ 
TRANG 

1. Một số vấn đề cần rút kinh 
nghiệm qua một số vụ án hôn 

nhân gia đình bị cấp phúc 
thẩm sửa, hủy án 

1. Vụ án xin ly hôn giữa Nguyên đơn: ông
Hồ Ngọc T và Bị đơn: bà Võ Thị Mỹ Đ
Tài sản chung của hai vợ chồng không yêu
cầu Tòa án giải quyết nhưng Tòa án cấp sơ
thẩm không tuyên trong phần quyết định của
bản án là thiếu sót.
2. Vụ án xin ly hôn giữa Nguyên đơn: chị
Trương Thị Hồng P và Bị đơn: Hồ Văn Q
Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
3. Vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình giữa
Nguyên đơn: chị Đinh Thị M và Bị đơn: anh
Nguyễn Quang D
Tòa án giải quyết không triệt để yêu cầu của
đương sự làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích
của các đương sự.

1 - 4 

2. Thông báo rút kinh nghiệm 
vụ án hôn nhân gia đình Tòa 
án cấp phúc thẩm hủy bản án 

sơ thẩm để xét xử lại 

- Không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ
vào tham gia tố tụng.
- Đơn khởi kiện không đầy đủ nội dung quy
định nhưng Tòa án không yêu cầu đương sự
sửa đổi, bổ sung.
- Không cung cấp những tài liệu cần thiết
cho Tòa án để giải quyết.
- Đương sự rút đơn yêu cầu khởi kiện là vi
phạm tố tụng.

5 - 7 

3. Thông báo rút kinh nghiệm 
vụ án “Tranh chấp về ly hôn 

và nuôi con chung” 

- Không thực hiện việc tống đạt trực tiếp văn
bản tố tụng cho đương sự.
- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

8 - 9 

4. Thông báo rút kinh nghiệm 
vụ án hôn nhân gia đình Tòa 
án cấp phúc thẩm hủy bản án 

sơ thẩm để xét xử lại 

- Vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự.
- Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan tham gia tố tụng. 

10 - 12 

5. Thông báo rút kinh nghiệm 
số 27/TB-VKS-DS ngày 

29/8/2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại 

TP.HCM về vụ án hôn nhân 
gia đình 

Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương 
sự là không đúng quy định. 

13 - 16 

6. Thông báo rút kinh nghiệm 
số 08/TB-VKS-DS ngày 

02/04/2018 của Viện kiểm sát 

- Tòa án chấp nhận kháng nghị sửa hoặc hủy
án là kinh nghiệm tốt cần nhân rộng trong
kiểm sát hoạt động tư pháp.

17 - 26 



nhân dân cấp cao tại 
TP.HCM về việc bị Tòa án 

cấp phúc thẩm hủy, sửa năm 
2017 (từ 01/12/2016 đến 

30/11/2017) 

- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và áp
dụng pháp luật không đúng bị cấp phúc thẩm
sửa, hủy án, nhưng kiểm sát viên tham gia
phiên tòa không phát hiện để kháng nghị
hoặc báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên
kháng nghị phúc thẩm theo quy chế nghiệp
vụ của ngành.

7. Thông báo rút kinh nghiệm 
vụ án hôn nhân gia đình Tòa 
án cấp phúc thẩm sửa bản án 

sơ thẩm 

- Về án phí ly hôn sơ thẩm
- Về án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu
của nguyên đơn không được Tòa án chấp
nhận
- Về việc thi hành án đối với khoản vay của
Ngân hàng

27 - 30 

8. Thông báo rút kinh nghiệm 
số 22/TB-VC1-DS ngày 

19/6/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
về tranh chấp hôn nhân gia 

đình 

Đối với việc ly hôn, đương sự không được 
ủy quyền cho người khác thay mình tham gia 
tố tụng.  31 - 32 

9. Thông báo rút kinh nghiệm 
số 30/TB-VKS-DS ngày 

29/8/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về “Tranh chấp xác định 
phần quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất thời kỳ 
hôn nhân” 

- Tòa án không xác minh, làm rõ thu nhập,
điều kiện kinh tế của bên tặng cho.
- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và
lợi ích hợp pháp của những người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan. 33 – 68 

10.  Thông báo rút kinh nghiệm 
vụ án “Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con” 

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 
69 - 71 

11.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 21/TB-VKS-DS ngày 

07/3/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
về vụ án hôn nhân và gia đình 

- Tòa án không thực hiện việc tống đạt trực
tiếp văn bản tố tụng cho đương sự.
- Vi phạm quy định về việc giao nộp tài liệu,
chứng cứ theo thủ tục tố tụng. 

72 - 74 

12.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 35/TB-VC2-V2 ngày 

17/4/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án dân sự “Ly hôn, 
tranh chấp về nuôi con” 

Vi phạm về quan hệ hôn nhân, về tài sản, nợ 
chung là đúng quy định thủ tục tố tụng. 

75 - 78 

13.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 46/TB-VC2-V2 ngày 

14/5/2019 của Viện kiểm sát 

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm 
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

79 - 82 



nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
về vụ án “Tranh chấp chia tài 
sản chung sau khi ly hôn” bị 
cấp giám đốc thẩm hủy án 

14.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 53/TB-VC1-DS ngày 

15/11/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
về việc đình chỉ giải quyết vụ 

án 

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

83 - 84 

15.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 58/TB-VC1-DS ngày 

18/11/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
về giải quyết vụ án hôn nhân 

và gia đình 

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ảnh 
hưởng đến quyền lợi của các đương sự. 

85 - 87 

16.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 63/TB-VC1-DS ngày 

20/11/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
về giải quyết vụ án hôn nhân 

và gia đình 

Không đưa người liên quan vào tham gia tố 
tụng để làm rõ nguồn gốc và quyền lợi liên 
quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 
tụng.  88 - 90 

17.  Thông báo rút kinh nghiệm 
số 66/TB-VC1-DS ngày 

25/11/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

về giải quyết vụ án tranh 
chấp về hôn nhân gia đình 

Vi phạm thủ tục tố tụng gây thiệt hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

91 - 93 

18.  Thông báo rút kinh ngiệm số 
25/TB-VC3-V2 ngày 

11/8/2020 của Viện kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại 

TP.HCM về các bản án, quyết 
định dân sự - hôn nhân và gia 
đình bị TANDCC tại TPHCM 
tuyên hủy, sửa án 6 tháng đầu 
năm 2020 (từ 01/12/2019 đến 

31/5/2020) 

- Vi phạm do không đưa người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng dẫn
đến và lợi ích hợp pháp của họ không được
pháp luật bảo vệ.
- Vi phạm trong việc đình chỉ giải quyết vụ
án.
- Vi phạm trong việc không giải quyết yêu
cầu phản tố của đương sự. 
- Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ.
- Vi phạm trong việc xác định sai quan hệ
tranh chấp, không tiến hành thẩm định tại
chỗ và định giá tài sản tranh chấp.
- Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật.

94 - 110 



Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một số vụ án hôn nhân gia đình bị 

cấp phúc thẩm sửa, hủy án 

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng và tham 

gia phiên tòa phúc thẩm, ngày 12/7/2012 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

đã ban hành thông báo số 896 nêu những vi phạm của cấp sơ thẩm dẫn đến án bị cấp 

phúc thẩm sửa, hủy để các VKSND cấp huyện rút kinh nghiệm: 

1. Vụ án xin ly hôn giữa: Nguyên đơn: Ông Hồ Ngọc T, sinh năm 1965, tạm trú thành phố

H; Bị đơn bà Võ Thị Mỹ Đ, sinh năm 1966, trú tại thành phố H.

Do bị đơn Đ kháng cáo bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 07/2012/HNGĐ-ST ngày 

11/4/2012 của Tòa án nhân dân thành phố H 

Nội dung vụ án và kết quả giải quyết của cấp sơ thẩm: 

Ông T kết hôn với bà Đ trên cơ sở tự nguyện và hợp pháp vào năm 1991. Vợ chồng chung 

sống hạnh phúc và có 01 con chung là Hồ Võ Ngọc A, sinh năm 1992. Đến năm 2007 cuộc 

sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, qua nhiều năm mà không thể hàn gắn được nên 

đến tháng 8 năm 2011 ông T xin ly hôn tại TAND thành phố H; về con chung đã trưởng 

thành; về tài sản không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản án số 07/2012/HNGĐ-ST ngày 11/4/2012 của Tòa án nhân dân thành phố H đã áp 

dụng điều 27, 33 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 89, 91 Luật hôn nhân và gia đình; khoản 8 

Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí tuyên chấp nhận yêu cầu của ông Hồ Ngọc T về việc xin ly 

hôn và Võ Thị Mỹ Đ. Về án phí ông T phải chịu 200.000 đồng. Án tuyên quyền kháng cáo 

đối với các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm bà Đ kháng cáo không chấp nhận bản án sơ thẩm của TAND thành 

phố H. 

Tại bản phúc thẩm số 05/2012/HNGĐ-PT ngày 26/6/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh T đã áp 

dụng Điều 89, 91 Luật Hôn nhân, gia đình; Khoản 1, Khoản 2 Điều 275; Khoản 1 Điều 276 

Bộ luật tố tụng dân sự không chấp nhận kháng cáo của Bà Đ xin được đoàn tụ do bản án sơ 

thẩm có sai sót về nội dung nên đã tuyên sửa một phần án sơ thẩm cụ thể: 

-Về quan hệ hôn nhân: Ông Hồ Ngọc T được ly hôn với bà Võ Thị Mỹ Đ

- Về tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận của ông Hồ Ngọc T và bà Võ Thị Mỹ Đ là

không yêu cầu Tòa giải quyết.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Khi giải quyết vụ án Hôn nhân và gia đình phải giải quyết cả 3 mối quan hệ đó là: Quan hệ

tình cảm vợ chồng; Quan hệ về con chung; Quan hệ về tài sản chung. Trong vụ án này về

phần tài sản chung của vợ chồng ông T và bà Đ thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên trong phần quyết định của bán án là thiếu sót nên

cấp phúc thẩm đã tuyên bổ sung cho đầy đủ, đúng pháp luật.

2. Vụ án xin ly hôn giữa: Nguyên đơn chị Trương Thị Hồng P,sinh năm 1987, trú tại Huyện

QĐ, tỉnh T và bị đơn là anh Hồ Văn Q, sinh năm 1988, trú tại thị xã H, tỉnh T

Do bị đơn Hồ Văn Q kháng cáo bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 07/2012/HNGĐ-ST 

1



ngày 30/3/2012 của TAND thị xã H. 

Nội dung vụ án và kết quả giải quyết của cấp sơ thẩm: 

Anh Q kết hôn với chị P trên cơ sở tự nguyện và hợp pháp vào ngày 11/10/2010. Sống hạnh 

phúc được một thời gian ngắn thì phát sinh nhiều mâu thuẫn, từ tháng 01/2011 hai bên tự 

chấm dứt quan hệ vợ chồng và đến ngày 4/10/2011 chị P làm đơn xin ly hôn tại TAND thị 

xã H; hai vợ chồng có một con chung là Hồ Thị Như A sinh ngày 18/4/2011 do anh Q chăm 

sóc, nuôi dưỡng. Về tài sản không có yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản án số 07/2012/HNGĐ-ST ngày 30/3/2012 của TAND thị xã H đã áp dụng Điều 91, 

92 Luật hôn nhân và gia đình xử: Chị P được ly hôn với anh Q. Về con chung giao cho chị P 

nuôi dưỡng; anh Q phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 300.000 đồng kể từ tháng 3/2012 đến 

khi con trưởng thành. Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án và 

quyền kháng cáo đối với các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm anh Q kháng cáo không chấp nhận giao con cho chị P nuôi dưỡng, 

thực tế từ khi sinh con mới 05 tháng tuổi chị P đã bỏ về nhà bố mẹ mình không mang theo 

con. 

Tại bản án phúc thẩm số 04/2012/HNGĐ-PT ngày 26/6/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh T đã 

áp dụng Khoản 2 Điều 21, Điều 85, Khoản 3 Điều 132, Khoản 3 Điều 275, Khoản 2 Điều 

277, Điều 279 Bộ luật tố tụng dân sự hủy án sơ thẩm của TAND thị xã H, chuyển hồ sơ vụ 

án cho TAND thị xã H giải quyết theo trình tự sơ thẩm. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

Về thủ tục tố tụng: Theo hồ sơ vụ án đã thể hiện Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành xác minh 

tình trạng hôn nhân bằng biện pháp lấy lời khai của những người có quan hệ gần gũi như 

cha, mẹ của các đương sự, xác minh tại chính quyền địa phương nơi thường trú của đương 

sự. Thực chất đây là những biện pháp thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 85 Bộ luật tố 

tụng dân sự do đó vụ án này phải được chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để Viện 

kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụng dân 

sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 nhưng Tòa án nhân dân thị xã H đã không thực hiện nên đã vi 

phạm nghiêm trọng tố tụng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh T đã đề nghị hủy án sơ thẩm 

giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thị xã H giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp 

luật. Kết quả xử phúc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm nêu trên. 

Về nội dung: Theo bản án sơ thẩm thì anh Q kết hôn hợp pháp với chị P ngày 

11/10/2010.Cuộc sống vợ chồng chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn đã phát sinh mâu 

thuẫn. Từ tháng 01/2011 hai bên tự chấm dứt quan hệ vợ chồng; đến ngày 18/4/2011 chị P 

sinh con chung nhưng sau 5 tháng không nuôi con mà giao cho anh Q; đến ngày 4/10/2011 

chị P làm đơn xin ly hôn tại TAND thị xã H. Như vậy vợ chồng chỉ sống với nhau khoảng 3 

tháng và từ khi kết hôn đến khi ly hôn chỉ trong thời gian hơn 01 năm, do con còn nhỏ quá 

nên anh Q đã nhiều lần về nhà bố mẹ chị P với mong muốn hòa giải, đoàn tụ để chị P nuôi 

con. Trong bản tự khai tại Tòa anh Q cũng đã yêu cầu Tòa án xem xét hòa giải để vợ chồng 

đoàn tụ vì con còn nhỏ nhưng cấp sơ thẩm không cân nhắc những tình tiết này mà vẫn xử 

cho ly hôn là không có sức thuyết phục. 

Do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên cấp phúc thẩm không xem xét phần nội dung 

và kháng cáo của anh Q. 

Những vi phạm nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm Kiểm sát viên được phân công kiểm sát vụ 

án của Viện kiểm sát cùng cấp không phát hiện được để đề xuất lãnh đạo kháng nghị phúc 
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thẩm là thiếu sót cần rút kinh nghiệm. 

* Ngày 26/6/2012 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 19 về việc

rút kinh nghiệm vụ án dân sự bị sửa do có kháng nghị của Viện kiểm sát và kháng cáo của

đương sự:

 Vụ tranh chấp hôn nhân gia đình giữa Nguyên đơn chị Đinh Thị M, sinh năm 1967 và Bị 

đơn anh Nguyễn Quang D, sinh năm 1964, cùng trú tại Huyện ĐH, tỉnh TB; người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan: anh Phùng Viết T, sinh năm 1978, trú tại phường TP, thành phố TB; 

chị Nguyễn Thị X, sinh năm 1965, trú tại huyện ĐH, tỉnh TB; ông Nguyễn Hoàng S, sinh 

năm 1943, trú tại huyện ĐH, tỉnh TB. 

Bản án số 04/2012/HNGĐ-ST ngày 28/4/2012 của TAND huyện ĐH quyết định: áp dụng 

Khoản 1 Điều 202; Khoản 4 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân 

sự; Điểm b, Khoản 1, Điều 3; Khoản 1, điểm b, khoản 2, mục I án phí về danh mục mức án 

phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009 về án phí, lệ phí của Tòa án. Căn 

cứ khoản 1 Điều 85 và các Điều 89, 92, 94; khoản 1, khoản 3 Điều 27; 97, 98 Luật Hôn nhân 

gia đình năm 2000 tuyên: Xử vắng mặt chị Nguyễn Thị X và anh Phùng Viết T tại phiên tòa. 

- Quan hệ hôn nhân: xử cho chị Đinh Thị M và anh Nguyễn Quang D được ly hôn

- Quan hệ cha mẹ và con: Vợ chồng có 03 con chung: Cháu Nguyễn Thị H, sinh năm 1990;

cháu Nguyễn Quang T, sinh năm 1992 đã qua 18 tuổi không đặt ra việc giao nuôi con và cấp

dưỡng nuôi con. Cháu nào không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình,

có đơn yêu cầu Tòa án sẽ giải quyết bằng vụ việc khác. Giao con Nguyễn Quang H sinh năm

1999 cho chị M trực tiếp nuôi dưỡng, anh D có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con là 415.000

đồng/tháng tính từ tháng 3/2012 cho đến khi H đủ 18 tuổi. Anh D có quyền thăm nom, chăm

sóc và giáo dục con chung, chị M không được cản trở.

Ngoài ra bản án còn tuyên về tài sản chung của vợ chồng, án phí và quyền kháng cáo của

các đương sự.

Bản án sơ thẩm có những vi phạm sau

Về quan hệ cha mẹ và con: Vợ chồng có 03 con chung, tại đơn khởi kiện, trong quá trình

giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm chị M xin nuôi cả 3 con và yêu cầu anh D phải cấp

dưỡng nuôi các con. Toà án đã giao con Nguyễn Quang H cho chị M nuôi và buộc anh D

phải cấp dưỡng là phù hợp nhưng lại tách yêu cầu nuôi 02 con kia để giải quyết bằng một vụ

án khác là không đúng bởi lẽ: Đối với con Nguyễn Thị H: chị M cung cấp cho Tòa án sổ

điều trị bệnh tâm thần ngoại trú ngày 28/11/2011, trong sổ đã ghi tình trạng bệnh tật và quá

trình điều trị bệnh. Theo quy định tại Điều 56 Luật hôn nhân gia đình thì con H thuộc trường

hợp được cấp dưỡng. Đối với con Nguyễn Quang T tuy còn đang đi học những đã trên 18

tuổi nên yêu cầu cấp dưỡng cho con T của chị M không được chấp nhận. Lẽ ra tại bản án

Tòa phải giao con H cho chị M nuôi và buộc anh D có trách nhiệm cấp dưỡng cho con H và

bác yêu cầu nuôi con T của chị M mới đúng nhưng bản án lại lập luận tách yêu cầu nuôi con

T và con H để giải quyết bằng một vụ án khác là vi phạm, giải quyết không triệt để yêu cầu

của đương sự làm ảnh hưởng dến quyền lợi ích của các đương sự.

Ngày 5/3/2012 VKSND huyện ĐH nhận được bản sơ thẩm trên, phát hiện có vi phạm đã ban

hành kháng nghị với nội dung nêu trên, chị M cũng có đơn xin kháng cáo. Ngày 25/5/2012

Tòa án tỉnh TB đã xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát huyện ĐH, sửa

một phần quyết định của bản án sơ thẩm, giao còn Nguyễn Thi H, sinh năm 1990 cho chị M
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nuôi dưỡng, anh D phải cấp dưỡng nuôi con H là 415.000 đồng tính từ tháng 5/2012 trở đi 

(cấp dưỡng lâu dài). 

Nguồn: Trang tin điện tử VKSND tối cao 
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Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Toà án cấp phúc thẩm 

huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại 

Ngày 25/7/2013 Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án 

kiện xin ly hôn giữa: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thành – SN 1976, trú tại thôn Ngọc 

Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và bị đơn anh Trần Bá Cương – 

SN 1977, địa chỉ: thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam do VKSND 

tỉnh kháng nghị. Thông qua công tác kiểm sát xét xử vụ án, Phòng 5 – VKSND tỉnh Hà 

Nam đã ra Thông báo số 1016/TB-VKS-P5 đến các VKS huyện, thành phố nghiên cứu, 

rút kinh nghiệm chung nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết án dân sự. 

Nội dung vụ án như sau: 

 Theo đơn xin ly hôn và quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, chị Nguyễn Thị Thành trình 

bày: Chị và anh Cương kết hôn năm 1998 có đăng ký tại UBND xã Tiên Nội, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. Anh chị có 3 người con, cháu lớn sinh năm 1999, cháu thứ hai sinh năm 

2001, cháu thứ ba sinh năm 2004. Quá trình chung sống được một thời gian thì vợ chồng 

phát sinh mâu thuẫn, xuất phát từ việc anh Cương chơi bời, rượu chè gây gổ đánh nhau, chị 

Thành khuyên bảo nhưng anh Cương không những không nghe mà còn đánh đập chị khiến 

cho tình cảm vợ chồng ngày càng mâu thuẫn trầm trọng.Vợ chồng sống ly thân từ năm 2006 

đến nay. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn chị Thành đề nghị Toà án cho chị được ly 

hôn anh Cương. 

  Về con chung: cả 3 cháu đang ở cùng bà nội ở thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên. 

Khi ly hôn chị đề nghị được nuôi cháu Trần Thị Kim Chi – SN 2004. 

  Về tài sản chung của vợ chồng: có 1 mảnh đất diện tích 120m2, trên đất có 1 nhà cấp bốn 

rộng 20m2 xây bằng gạch bi, lợp Proximang và công trình phụ; 1 mảnh đất có diện tích 

211m2 do bố mẹ anh Cương cho đã đứng tên vợ chồng chị. Ngoài ra còn có một số đồ dùng 

sinh hoạt khác gia đình anh Cương đang quản lý, sử dụng. 

 Về công nợ chung: Chị Thành khai nợ của chị Hoàng Thị Yến, chị Nguyễn Thị Thoa, chị 

Nguyễn Thị Loan (đều ở xã Hoàng Đông), anh Lại Lê Chuẩn (ở xã Tiên Hiệp, huyện Duy 

Tiên), ông Trần Bá Thiệp (ở xã Tiên Nội), Ngân hàng NN và PTNT huyện Duy Tiên, nợ sản 

phẩm thôn Kim Lũ với tổng số tiền, tài sản: 27.751.200đ + 7 chỉ vàng 9999 + 30kg gạo. 

 Chị Thành đề nghị giải quyết tài sản chung, công nợ chung theo quy định của pháp luật. 

  Ngày 21/4/2010 TAND huyện Duy Tiên thụ lý vụ án. Ngày 09/5/2010 anh Cương xuất 

cảnh lao động tại Đài Loan. Ngày 20/10/2010 TAND huyện Duy Tiên ra quyết định tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án chờ kết quả uỷ thác. Đến ngày 07/12/2012 anh Cương có mặt tại 

địa phương chị Thành có đơn đề nghị Toà án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của 

pháp luật. 

 Tại bản án số 05/2013/HNGĐ-ST ngày 28/02/2013 của TAND huyện Duy Tiên đã căn cứ 
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vào các Điều 27, 33, 35, 131, khoản 3 Điều 202 BLTTDS; các Điều 89, 91 Luật hôn nhân 

gia đình năm 2000; Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm 

phán TAND tối cao; Pháp lệnh về án phí, lệ phí toà án. Tuyên xử: 

 - Xử ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Thành và anh Trần Bá Cương. 

 - Về con chung, tài sản chung, công sức, công nợ của vợ chồng không đặt ra giải 

quyết ở vụ án này. Khi nào các đương sự có yêu cầu Toà án giải quyết ở vụ kiện dân sự 

khác. Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về án phí. 

 Ngày 22/3/2013 VKSND tỉnh Hà Nam ban hành kháng nghị số 01/QĐKNPT đối với bản án 

sơ thẩm nêu trên yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng huỷ bản án sơ thẩm để giải quyết lại 

vụ án theo thủ tục sơ thẩm, do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

 Tại Bản án phúc thẩm số 04/2013/HNGĐ-PT ngày 25/07/2013 của TAND tỉnh Hà Nam, 

căn cứ Điều 275, 277 BLTTDS, quyết định: Chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hà 

Nam. Huỷ bản án sơ thẩm số 05/2013/HNGĐ-ST ngày 28/02/2013 của TAND huyện Duy 

Tiên. Chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Duy Tiên để giải quyết lại theo thủ tục chung. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm thông qua giải quyết vụ án: 

 Thứ nhất, Toà án cấp sơ thẩm đã không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ vào tham gia tố 

tụng: Theo đơn khởi kiện và các lời khai của chị Nguyễn Thị Thành đều thể hiện rõ phần 

công nợ chung của vợ chồng. Cụ thể: vay của chị Hoàng Thị Yến ở thôn Ngọc Động, xã 

Hoàng Đông 1 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999 từ tháng 4/2004; vay của chị Nguyễn Thị Thoa 

ở thôn An Nhân, xã Hoàng Đông 5 triệu và 3 chỉ vàng; vay của chị Nguyễn Thị Loan ở thôn 

Bạch Xá, xã Hoàng Đông 2 triệu và 3 chỉ vàng; vay của Ngân hàng NN và PTNT huyện 

Duy Tiên 10 triệu tiền gốc, chưa trả lãi; nợ sản phẩm thôn Kim Lũ 1.251.2000đ; vay của anh 

Lại Lê Chuẩn thôn Ngoại, xã Tiên Hiệp 500.000đ; nợ của ông Trần Bá Thiệp thôn Kim Lũ, 

xã Tiên Nội 8 triệu và 30kg gạo. Khi viết đơn xin ly hôn và tự khai tại Toà, chị Thành đề 

nghị Toà án giải quyết cả phần công nợ của vợ chồng nhưng quá trình giải quyết vụ án Toà 

án cấp sơ thẩm đã không đưa những người này vào tham gia tố tụng với tư cách là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy là vi phạm khoản 4 Điều 56 BLTTDS. 

 Thứ hai, đơn khởi kiện không đầy đủ nội dung quy định nhưng Toà án cấp sơ thẩm không 

yêu cầu đương sự sửa đổi, bổ sung: Đơn xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Thành ngày 

15/3/2010 không ghi địa chỉ của anh Trần Bá Cương (bị đơn) nhưng Toà án không yêu cầu 

chị Thành bổ sung mà vẫn tiến hành thụ lý giải quyết là không tuân thủ điểm đ khoản 2 Điều 

164 và Điều 169 BLTTDS. 

 Thứ ba, quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm chưa làm các thủ tục cần thiết để chứng 

minh bị đơn Trần Bá Cương cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những 

tài liệu cần thiết cho Toà án, nhưng cấp sơ thẩm đã giải quyết, xét xử vắng mặt anh Cương là 

không đảm bảo quyền lợi cho đương sự. 

 Thứ tư, tại phiên toà sơ thẩm chị Thành rút yêu cầu giải quyết về con chung, tài sản và công 

nợ chung, chị đề nghị khi nào anh Cương có mặt chị sẽ yêu cầu Toà án giải quyết bằng một 
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vụ án khác. Tại Bản án sơ thẩm đã nhận định: “Về con chung, tài sản chung, công sức, công 

nợ của vợ chồng: Do anh Cương vắng mặt tại địa phương nên Hội đồng xét xử không đặt ra 

giải quyết tại vụ án này. Khi nào anh Cương có mặt, Toà án sẽ giải quyết ở một vụ kiện dân 

sự khác khi các đương sự yêu cầu”. Chị Thành rút một phần yêu cầu khởi kiện nhưng bản án 

sơ thẩm đã không đình chỉ xét xử nội dung đương sự rút yêu cầu khởi kiện là vi phạm khoản 

2 Điều 218 BLTTDS. 

 

 Quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, Kiểm sát viên đã không phát 

hiện được các thiếu sót của Toà án như đã nêu trên. Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện 

VKSND tỉnh tham gia phiên toà đã nêu rõ những vi phạm của cấp sơ thẩm, giữ nguyên nội 

dung kháng nghị và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận. 
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Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về ly hôn và nuôi con chung” 

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thong báo 

rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân và gia đình “Tranh chấp về ly hôn và nuôi con chung”,... 

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng 

thong báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân và gia đình “Tranh chấp về ly hôn và nuôi 

con chung”, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng họp, quyết định hủy bản án 

sơ thẩm để xét xử lại. 

Nội dung vụ án 

Anh Trần Văn T và chị Nguyễn Thị Thanh V kết hôn năm 2002. Sau khi kết hôn, vợ 

chồng chung sống hạnh phúc đến năm 2014 thì xảy ra mâu thuẫn. Tháng 11/2015, vợ chồng 

xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, không thể hàn gắn được nên đã ly than. Thời gian ly thân đã lâu 

nhưng tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn được nên anh T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết ly hôn với chị V và xin được nuôi 2 con chung; tài sản và nợ chung không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

Quyết định của Tòa án 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 12/2016/HNGD-ST ngày 02/8/2016, 

TAND huyện Đ, tỉnh G quyết định: “Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Trần Văn 

T, xử: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Văn T và chị Nguyễn Thị Thanh V được ly hôn. 

- Về con chung: Giao cả hai cháu cho anh Trần Văn T nuôi dưỡng cho đến khi hai 

cháu thành niên và có khả năng lao động, tự lập được. Do anh T không yêu cầu, nên chị V 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung. Chị Nguyễn Thị Thanh V được quyền thăm nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, không ai được quyền ngăn cản. 

- Về tài sản chung: Anh Trần Văn T và chị Nguyễn Thị Thanh V không yêu cầu Tòa án 

giải quyết.” 

Ngày 06/6/2017, chị Nguyễn Thị Thanh V có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 

lý do: Chị không được Tòa án huyện Đ thông báo việc anh T khởi kiện yêu cầu ly hôn và chị 

cũng không nhận được văn bản, giấy tờ nào của Tòa án. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2018/HNGĐ-GĐT ngày 05/11/2018, Ủy ban 

Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình 

sơ thẩm số 12/2016/HNGĐ-ST ngày 02/8/2016 của TAND huyện Đ, tỉnh G; giao hồ sơ vụ án 

cho TAND huyện Đ, tỉnh G xét xử sơ thẩm lại. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

Tòa án cấp sơ thẩm không thực hiện việc tống đạt trực tiếp văn bản tố tụng cho chị 

Nguyễn Thị Thanh V mà lại giao cho anh Trần Văn T đem về để đưa cho chị V là không đúng 

quy định tại Điều 175 và Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Thực tế, các chữ ký, chữ viết “Nguyễn Thị Thanh V” tại Biên bản giao thông báo thụ 

lý vụ án, Bản tự khai ngày 26/5/2016, Đơn xin xử giải quyết ly hôn vắng mặt, Biên bản giao 

thông báo về phiên hòa giải ngày 10/6/2016 và ngày 22/6/2016, Biên bản giao nhận quyết 
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định đưa vụ án ra xét xử ngày 15/7/2016 không phải của chị Nguyễn Thị Thanh V. Trong quá 

trình xem xét, giải quyết ở giai đoạn giám đốc thẩm, anh T khai nhận: Chữ ký, chữ viết 

“Nguyễn Thị Thanh V” trong các tài liệu nêu trên do anh nhận biểu mẫu từ Thẩm phán được 

phân công giải quyết vụ án và nhờ bà H (ở tiệm phân bón Ngân Hà, tổ dân phố 2, thị trấn C, 

huyện Đ) viết dùm rồi mang nộp cho Tòa án. Kết luận giám định số 279/KLGĐ ngày 

07/9/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh G xác định chữ ký, chữ viết đề tên 

“Nguyễn Thị Thanh V” trong các tài liệu trên so với các tài liệu mà chị Nguyễn Thị Thanh V 

cung cấp không phải cùng một người ký và viết ra. 

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ “Đơn xin xử giải quyết ly hôn vắng mặt” không ghi 

ngày tháng, chỉ ghi tên người viết là Nguyễn Thị Thanh V, không phải do chị V trực tiếp giao 

nộp, không lập biên bản giao nhận, nhưng vẫn tiến hành xét xử vắng mặt chị V là vi phạm quy 

định về việc giao nộp tài liệu, chứng cứ thao quy định tại Điều 96 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015. 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của anh Trần Văn T để giải quyết 

cho anh T được ly hôn với chị V, giao 2 cháu cho anh T chăm sóc, nuôi dưỡng, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đền quyền và lợi ích hợp pháp của chị Nguyễn Thị Thanh V. Do đó, cấp giám 

đốc thẩm phải hủy Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 12/2016/HNGĐ-ST ngày 

02/8/2016 của TAND huyện Đ, tỉnh G để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Tòa án cấp phúc thẩm 

hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. 

Ngày 24/4/2017 Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ 

án kiện xin ly hôn giữa: Nguyên đơn: Anh Trần Nhật Khánh; Bị đơn: Chị Trần Thị 

Xuân do VKSND tỉnh kháng nghị. Thông qua công tác kiểm sát xét xử vụ án, Phòng 9 

– VKSND tỉnh Hà Giang đã ra Thông báo số 46/TB-VKS-P9 đến các VKS huyện,

thành phố nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát 

giải quyết án dân sự. 

Nội dung vụ án: Anh Khánh và chị Xuân đăng ký kết hôn năm 2006 tại UBND phường 

Nguyễn Trãi, trên cơ sở tự nguyện. Quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn, đến cuối năm 

2012 thì chị Xuân bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở  và sống ly thân từ đó cho đến nay. Xét thấy tình 

cảm vợ chồng không còn, nên anh Khánh xin ly hôn. Có một con chung tên cháu là Trần 

Nhật Thành, sinh ngày 30/4/2007. 

Tài sản chung gồm: Một nhà xây 01 tầng có gác xép nằm trên diện tích đất là 60m2. Năm 

2014 được bố mẹ anh Khánh cho nhà và đất, anh đã  sửa lại nhà và cơi nới thêm 3 tầng, hiện 

nhà là 04 tầng, Địa chỉ tại tổ 01, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng mang tên ông Trần Nhật Khánh và bà Trần Thị Xuân. 

Công nợ chung: Anh Khánh thừa nhận vay của bố mẹ vợ là ông Trần Văn Đang và bà Đặng 

Thị Sinh 02 lần với tổng số tiền là 115.000.000đ. Còn chị Xuân khai: Vợ chồng có vay tiền 

của bố mẹ chị, mục đích là dùng vào việc xây dựng nhà với tổng số tiền là 413.400.000đ, cụ 

thể anh Khánh trực tiếp hai lần. Lần một là 100.000.000đ không có giấy tờ, lần hai là 

15.000.000đ có viết giấy vay nợ; anh Khánh nhờ em gái là chị Vương Thị Út và em rể là anh 

Hoàng Văn Thùy đứng ra vay hộ với tổng số tiền vay là 98.400.000đ (gồm 2 lần vay: lần một 

là 64.200.000đ, lần hai là 34.200.000đ). Chị trực tiếp vay 200.000.000đ có viết giấy vay tiền 

nhưng không có anh Khánh tham gia, số tiền này chị đưa cho anh Khánh một phần, số còn 

lại chị chi tiêu vào làm nhà và sinh hoạt gia đình. Chị đề nghị anh Khánh cùng có trách 

nhiệm trả cho bố mẹ chị các khoản nợ trên. Ngoài ra, chị còn yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm 

đưa ông Trần Văn Đang (bố chị Xuân) và anh Hoàng Văn Thùy, chị Vương Thị Út (em anh 

Khánh) vào tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi & nghĩa vụ liên quan. 

Bản án sơ thẩm quyết định: Xử cho anh Khánh được ly hôn chị Xuân. Giao cháu Thành cho 

anh Khánh trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Về tài sản chung: Giao cho anh Khánh 

được sử dụng 01 nhà xây 04 tầng (Trong đó tầng một có gác xép là tài sản chung của vợ 

chồng anh Khánh), nằm trên diện tích đất 60m2 thuộc thửa số 498, tờ bản đồ 19, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng mang tên ông Trần Nhật Khánh và bà Trần Thị Xuân, cấp ngày 

17/10/2014. Địa chỉ tại tổ 01, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Anh 

Khánh có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch cho chị Xuân là 433.559.232 đồng. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về các khoản tiền về chi phí thẩm định, định giá tài sản, tiền án 

phí, và quyền kháng cáo của các bên đương sự. 

Ngày 06/02/2017, chị Xuân kháng cáo toàn bộ nội dung Bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa án 

phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm để xét xử  lại từ đầu. 

Ngày 16/02/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra Quyết định kháng nghị số: 01/QĐKNPT 

ngày 16/02/2017 đối với Bản án sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm với nội dung: Vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đề nghị hủy bản án sơ thẩm giao cho Tòa án cấp sơ thẩm giải 
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quyết lại vụ án. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm: 
- Về tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử  sơ thẩm số 25/2016 

ngày 30/12/2016 (Gọi tắt là QĐXX số 25), thời gian mở phiên tòa vào 08 giờ ngày 

16/01/2017. Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho chị Xuân qua đường Bưu điện bằng phương pháp 

bảo đảm, có phiếu Vận đơn ngày 03/01/2017. Tại phiên tòa ngày 16/01/2017, Tòa án ra 

Quyết định hoãn phiên tòa với lý do: Chị Xuân vắng mặt không có lý do và quyết định thời 

gian mở lại phiên tòa vào 14 giờ ngày 19/01/2017. Về việc gửi QĐ xét xử số 25 cho chị 

Xuân chưa đảm bảo tính hợp lệ của việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Khoản 2 

Điều 175 BLTTDS quy định: “Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua dịch vụ 

bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản 

có xác nhận phải được chuyển lại cho Tòa án”. Như vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm gửi 

QĐXX số 25 và Giấy triệu tập số 2 cho chị Xuân mới chỉ được thể hiện bằng phiếu Vận đơn 

ngày 03/01/2017 của Bưu cục Minh Khai, mà chưa có văn bản xác nhận có chữ ký của 

người nhận của dịch vụ bưu chính gửi lại cho Tòa án nên việc thực hiện cấp, tống đạt, thông 

báo của Tòa án sơ thẩm không được coi là hợp lệ. Đến ngày 19/01/2017 Tòa án cấp sơ thẩm 

mở phiên tòa lần thứ 2 chị Xuân vắng mặt không có lý do Tòa án vẫn tiến hành xét xử là vi 

phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chị Xuân trong việc không nhận được văn 

bản tố tụng quy định tại Điều 171 BLTTDS. 

Xác định người tham gia tố tụng: Chị Xuân cho rằng vợ chồng chị vay nợ ông Đang và bà 

Sinh (bố &mẹ chị Xuân) một khoản tiền là 413.400.000đ, trong đó, vợ chồng chị có nhờ em 

anh Khánh (Vương Thị Út là em gái và Hoàng Văn Thùy là em rể) đứng ra vay hộ tiền của 

ông bà Đang, Sinh hai lần với tổng số tiền là 98.400.000đ, toàn bộ các khoản nợ này mục 

đích để làm nhà. Tại phiên hòa giải, đối thoại chị cũng đã đề nghị cấp sơ thẩm đưa những 

người này tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ vào tham gia phiên 

hòa giải, phiên tòa để chị đối chất, nhưng cấp sơ thẩm không chấp nhận mà chỉ xác minh đối 

với các đương sự trên. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan tham gia tố tụng theo yêu cầu của bị đơn mà lại xác minh, thu thập chứng cứ 

đối với các đương sự là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng quy định tại khoản 4 Điều 

68, Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nghĩa vụ thi hành án: Bản án sơ thẩm không tuyên về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ 

thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với các đương sự, vi phạm điểm c khoản 2 

Điều 266 BLTTDS và Điều 26 Luật thi hành án dân sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của đương sự và gây khó khăn cho việc thi hành án Bản án. 

- Về nội dung: Anh Khánh và chị Xuân có một nhà xây 01 tầng có gác xép nằm trên diện 

tích đất là 60m2. Nhà và đất là do bố mẹ anh Khánh cho năm 2014. Sau đó anh Khánh có cơi 

nới xây thêm 2 tầng và 01 tum (4 tầng). Mặc dù sống ly thân nhưng anh Khánh vẫn thông 

báo cho chị Xuân biết việc xây dựng nhà, quá trình xây dựng, anh chị cùng trực tiếp vay tiền 

của bố mẹ chị Xuân (ông Đang, bà Sinh) và được ông, bà xác nhận. Khi xây dựng xong anh 

Khánh có thiện trí mong chị Xuân quay về nhà nhưng chị Xuân không nhất trí. Theo quy 

định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ, 

chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân và thuộc sở hữu chung hợp nhất. Do đó, việc Tòa án cấp 

sơ thẩm chỉ xác nhận đất và nhà tầng 1 cộng gác xép là tài sản chung mà không xác định 

toàn bộ ngôi nhà 4 tầng là tài sản chung vợ chồng là không đúng theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 
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          Như vậy, quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, Kiểm sát viên 

đã không phát hiện được các thiếu sót của Toà án như đã nêu trên. Tại phiên toà phúc thẩm, 

đại diện VKSND tỉnh tham gia phiên toà đã nêu rõ những vi phạm của cấp sơ thẩm, giữ 

nguyên nội dung kháng nghị và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận./. 
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Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Tòa án cấp phúc thẩm 

sửa bản án sơ thẩm 

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm đối với vụ án “Tranh chấp kiện xin ly 

hôn” giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị T với bị đơn anh Nguyễn Văn K do Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hà Nam kháng nghị phúc thẩm. Ngày 28/5/2018 VKSND tỉnh Hà 

Nam ban hành Thông báo số 801/TB-VKS-DS để các đơn vị VKS huyện, thành phố 

trực thuộc rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải 

quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. 

1.Nội dung vụ án

     Chị Nguyễn Thị T và anh Nguyễn Văn K kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết 

hôn ngày 21/9/2006 tại UBND xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm (nay là phường Thanh 

Tuyền, thành phố Phủ Lý). Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc đến cuối năm 

2013 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do vợ chồng đã có sự thay đổi về suy nghĩ và 

quan điểm sống. Tháng 02/2014 anh chị đã sống ly thân không quan tâm đến cuộc sống của 

nhau. Tháng 12/2015 anh K nộp đơn xin ly hôn được TAND thành phố Phủ Lý thụ lý ngày 

23/12/2015, sau đó anh K có đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng chị T tiếp tục làm đơn 

đề nghị xin ly hôn, giải quyết vấn đề con chung, tài sản và công nợ do đó có sự thay đổi về 

địa vị tố tụng chị T trở thành nguyên đơn của vụ kiện. Trong quá trình giải quyết vụ án anh 

K cũng nhất trí ly hôn. 

        Về con chung: Anh chị có 2 con chung là cháu Nguyễn Ngọc H (sinh ngày 28/8/2007) 

và cháu Nguyễn Ngọc Cẩm T (sinh ngày 20/5/2009). Hiện hai cháu đang ở với mẹ. Nguyện 

vọng của chị T muốn được nuôi cả 2 con không yêu cầu anh K cấp dưỡng nuôi con chung. 

Anh K đề nghị được nuôi cháu Ngọc H, hai bên không phải cấp dưỡng cho nhau. 

        Về tài sản: Chị T xác định vợ chồng có tài sản chung gồm thửa đất số 299 tờ bản đồ 

PL6, diện tích 304m2 (trong đó 142m2 đất thổ cư hợp pháp) tại tổ 1 phường Thanh Tuyền, 

thành phố Phủ Lý đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2013 mang tên anh K, có giá trị 

355.000.000đ. Tài sản trên đất gồm 01 nhà 3 tầng và công trình phụ, một xe máy Airblade, 

một xưởng cơ khí xây nhờ trên đất của bà Đỗ Thị L và chị Nguyễn Thị H với tổng giá trị là 

761.481.000đ. Toàn bộ tài sản chung của vợ chồng có giá trị là 1.116.481.000đ. Chị T đề 

nghị được sử dụng xe máy, còn lại toàn bộ nhà đất, tài sản, thiết bị nhà xưởng giao cho anh 

K sử dụng và có trách nhiệm trả tiền chênh lệch tài sản cho chị, trả lại phần đất xây nhà 

xưởng cho bà L và chị H. 

         Anh K nhất trí xác định các tài sản chung của vợ chồng như chị T đã kê khai, trừ thửa 

đất số 299 là tài sản được bố mẹ đẻ chia thừa kế và tặng cho riêng anh. Vì vậy giá trị tài sản 

chung của vợ chồng chỉ có 761.481.000đ. 

         Về công nợ: Chị T xác định khoảng tháng 10/2013 vợ chồng có ký thế chấp thửa đất số 

299, tờ bản đồ PL6, diện tích 304m2 và tài sản trên đất để vay tiền Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển chi nhánh Hà Nam cho anh K kinh doanh. Chị không nhận tiền từ Ngân hàng 

và không biết Ngân hàng giải ngân cho anh K vay bao nhiêu. Từ tháng 02/2014, chị và anh 

K sống ly thân việc ai người đó làm nên chị không biết anh vay tiền của những ai nữa. Chị 

không chịu trách nhiệm đối với các công nợ anh K đã vay. Anh K xác định vay của Ngân 

hàng nhiều lần, tính đến ngày 28/02/2018 cả tiền gốc và lãi là 344.546.667đ, ngoài ra anh 

còn vay của ông Nguyễn Mạnh H 210.000.000đ, vay của anh Nguyễn Văn T 45.000.000đ và 
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chị Nguyễn Thị N 20.000.000đ để dùng vào việc trả lãi và đáo hạn Ngân hàng nên đây là 

công nợ chung của vợ chồng mỗi người phải có trách nhiệm trả một nửa. 

         2.Kết quả giải quyết của Tòa án. 

         Bán án ly hôn sơ thẩm số 03/2018/HNGĐ-ST ngày 28/02/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phủ Lý đã quyết định: 

        Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35; khoản 2 Điều 39; các Điều 

146,147,155,156,157,158,163,164,165; điểm c khoản 1 Điều 217; khoản 2 Điều 218; các 

Điều 227, 228, 273, 278,280 BLTTDS 2015. 

         Căn cứ các Điều 213, 219,463, 464,465,466,467 BLDS 2015. 

         Căn cứ các Điều 29,33,43,45,51,54,55,57,59,62,81,82,83 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014. 

         Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 

10/2009/PL-UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. 

         Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

TAND tối cao hướng dẫn một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án. 

        Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

         1. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn K. Trả lại anh K số tiền 

200.000đ tạm ứng án phí. 

         2. Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị T và anh Nguyễn Văn K. 

        3. Về con chung: Giao cho anh Nguyễn Văn K được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục cháu Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 28/8/2007 (con gái). Giao chị Nguyễn Thị T được 

trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Nguyễn Ngọc Cẩm T, sinh ngày 

20/5/2009 (con gái). Không bên nào phải đóng góp phí tổn nuôi con cho bên nào. Hai bên có 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ nuôi con chung. Không ai được ngăn cản gặp gỡ và chăm sóc con 

chung. 

          4. Về tài sản: 

        - Xác định tài sản riêng của anh Nguyễn Văn K là thửa đất số 299, tờ bản đồ PL6 diện 

tích là 304m2 (trong đó 142m2 thổ cư, đất ủy ban là 162m2) tại tổ 1, phường Thanh Tuyền, 

thành phố Phủ Lý đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn K vào ngày 20/9/2013, có trị giá 355.000.000đ. 

        - Xác định tài sản chung của chị T và anh K là ngôi nhà xây 3 tầng, sân bê tông đá mạt, 

trụ cổng, mái cổng đổ bê tông ngắn ngói, cánh cổng sắt, tường rào phía dưới xây gạch xỉ, 

tường rào sắt phía trên tường rào xây gạch xỉ, trụ hàng rào xây gạch xỉ; 01 xưởng cơ khí có 

01 gác xép trong nhà xưởng xây năm 2013 trên 01 phần thửa đất của bà Đỗ Thị L và chị 

Nguyễn Thị H, tiền mua đất và tiền công thuê đổ đất san lấp nền nhà xưởng, máy móc thiết 

bị trong nhà xưởng; 01 xe máy AirBlade BKS 90B1 – 097.19 mua năm 2011 có tổng giá trị 

là: 761.481.000đ. Giao cho anh K quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản chung của vợ chồng trừ 

chiếc xe máy AirBlade BKS 90B1 – 097.19 giao cho chị T quản lý sử dụng. Anh K trả tiền 

chênh lệch tài sản cho chị T là 359.240.500đ. 

        5. Về công nợ: Buộc anh Nguyễn Văn K phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển chi nhánh Hà Nam tiền gốc và lãi tính đến ngày 28/02/2018 là 344.546.667 đ. 

         6. Bác các yêu cầu khác của các bên đương sự. 
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         7. Về chi phí định giá tài sản… 

         8. Về án phí: 

         - Án phí ly hôn sơ thẩm: Chị T và anh K mỗi người phải nộp 50.000đ. 

         - Án phí chia tài sản chung: Chị T, anh K mỗi người phải chịu 19.037.000đ 

         - Án phí dân sự sơ thẩm: Chị T phải nộp 17.750.000đ. 

         - Án phí về công nợ: Anh K phải nộp 17.227.333đ. 

         Chị T được đối trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp…chị T còn phải nộp tiếp 

28.137.000đ. Anh K được đối trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000đ… còn phải nộp 

tiếp 36.114.333đ. 

          Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và quyền yêu cầu thi hành án của 

đương sự 

          Sau khi xét xử sơ thẩm đương sự không kháng cáo. Ngày 22/3/2018 Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 506/QĐKNPT-VKS-DS kháng nghị 

phúc thẩm một phần Bản án số số 03/2018/HNGĐ-ST ngày 28/02/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phủ Lý theo hướng sửa về phần án phí dân sự sơ thẩm và việc thi hành án đối với 

khoản vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Nam. 

           Ngày 24/5/2018, Tòa án tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm đã chấp toàn bộ Quyết định 

kháng nghị số 506/QĐKNPT-VKS-DS ngày 28/02/2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hà 

Nam, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý như VKS tỉnh đề nghị. 

           3. Vấn đề cần rút kinh nghiệm 

           3.1.Về án phí ly hôn sơ thẩm 
           Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án để tính án 

phí ly hôn là đúng vì vụ án được thụ lý trước ngày 01/01/2017. Tuy nhiên bản án buộc chị T 

và anh K mỗi người phải nộp 50.000đ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị quyết 

01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 là chưa chính xác. Vì khoản 2 Điều 16 Nghị quyết 01 

chỉ áp dụng trong trường hợp đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ 

vụ án (tình cảm, con chung, tài sản chung và công nợ). Trong vụ án này chị T và anh K chỉ 

nhất trí ly hôn, còn vấn đề con chung, tài sản, công nợ các đương sự không thỏa thuận được. 

Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự 2005 và khoản 11 Điều 

27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án thì chị T và anh K mỗi người phải nộp 100.000đ án phí ly 

hôn sơ thẩm. 

            3.2.Về án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa 

án chấp nhận 
          Theo chị T xác định thửa đất số 299, tờ bản đồ PL 6 có giá trị 355.000.000đ là tài sản 

chung của vợ chồng, chị đề nghị Tòa án giải quyết giao cho anh K sử dụng và trả tiền chênh 

lệch cho chị nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu này của chị T và xác 

định đây là tài sản riêng của anh K. Từ đó, Tòa án đã buộc chị T phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm đối với yêu cầu không được chấp nhận là: 5% x 355.000.0000đ (giá trị thửa đất) = 

17.750.000đ là không đúng. Vì về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, nếu 

yêu cầu này của chị T được chấp nhận thì chị chỉ được hưởng ½ giá trị thửa đất là 

177.500.000đ và phải chịu án phí trên giá trị tài sản được hưởng. Nay yêu cầu của chị T 

không được chấp nhận thì chị chỉ phải chịu án phí đối với 1/2 giá trị thửa đất (177.500.000đ) 

= 8.875.000đ. 

           3.3. Về việc thi hành án đối với khoản vay của Ngân hàng 
          Bản án sơ thẩm buộc anh K phải có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng cả gốc và lãi tính 
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đến ngày 28/02/2018 (ngày xét xử sơ thẩm) số tiền 344.546.667đ là có cơ sở. Tuy nhiên bản 

án tuyên về thi hành án: “Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của những người được thi 

hành, nếu bên phải thi hành không thi hành các khoản tiền phải trả thì hàng tháng còn phải 

trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi xuất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định 

tương ứng với thời gian chưa thi hành án” là không đúng đối với việc thi hành án số nợ anh 

K phải trả Ngân hàng. Vì theo Án lệ số 08/2016/AL được công bố theo Quyết định số 

698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án TAND Tối cao hướng dẫn: “Đối với các khoản 

tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi 

vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp đồng tín 

dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách 

hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, 

theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản 

nợ gốc này…”. 

           Trên đây là những vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm trong quá trình giải quyết vụ án ly 

hôn, VKSND tỉnh Hà Nam đã kháng nghị phúc thẩm và được Tòa án tỉnh chấp nhận. VKS 

tỉnh nêu lên để các VKS huyện, thành phố trực thuộc rút kinh nghiệm chung./. 
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VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         TỈNH ĐỒNG NAI 

  Đồng Nai, ngày 08 tháng  10  năm 2018 

CHUYÊN ĐỀ 

RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BỊ CẤP PHÚC THẨM 

TUYÊN SỬA VÀ HỦY ÁN NĂM 2018 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ, việc dân sự - 

hôn nhân gia đình. 

Để thực tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành thì việc nâng cao chất lượng kháng 

nghị phúc thẩm là vô cùng quan trọng, là tiêu chí để khẳng định vai trò, vị thế của ngành 

kiểm sát nhân dân. Chính vì thế để kịp thời khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong quá 

trình kiểm sát hoạt động tư pháp giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia đình trong 

năm 2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa và hủy án do có vi phạm chiếm tỉ lệ cao 

(trên 40% so với án bị kháng cáo, kháng nghị). 

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9) 

xây dựng chuyên đề: “Rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định sơ thẩm dân 

sự, hôn nhân và gia đình bị cấp phúc thẩm sửa và hủy án”. 

Mục đích của việc xây dựng Chuyên đề là nhằm giúp cán bộ, kiểm sát viên  nhận 

thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kháng nghị phúc thẩm; hiểu 

rõ thực trạng hiện nay của công tác này qua việc phân tích, dẫn chứng cụ thể các vụ việc 

có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, các vụ, việc bị sửa, hủy có kiểm sát viên tham gia 

phiên tòa nhưng không phát hiện ra vi phạm để kháng nghị phúc thẩm. Từ đó rút ra 

những kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia 

đình, nhận diện rõ các dạng vi phạm của Tòa án, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo ban 

hành quyết định kháng nghị phúc thẩm để nâng cao chất lượng của công tác này trong 

thời gian tới. 

Chuyên đề sử dụng số liệu báo cáo công tác kiểm sát án dân sự, hôn nhân và gia 

đình của Viện kiểm sát 2 cấp từ tháng 12/2017 đến 31/8/2018. 

THỰC TRẠNG BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM DÂN SỰ - HÔN NHÂN 

GIA ĐÌNH BỊ CẤP PHÚC THẨM SỬA, HỦY ÁN: 
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1. Tình hình thụ lý và giải quyết:

Từ tháng 12/2017 đến tháng 31/8/2018, tổng số vụ việc dân sự, hôn nhân và gia 

đình mà cấp phúc thẩm thụ lý, nghiên cứu, giải quyết mặc dù có giảm hơn so với cùng ký 

năm ngoái (giảm 10 vụ), nhưng tính chất phức tạp, các tranh chấp phổ biến về đất đai, 

nhà ở, đòi lại tài sản, thừa kế và các giao dịch cho vay, cho mượn diễn ra khá phổ biến 

trong đời sống nhân dân. 

Tổng thụ lý 327 vụ (số mới thụ lý 198 vụ); đã giải quyết 230 vụ (Đình chỉ: 37 vụ; 

phiên họp 19; xét xử: 174 vụ) 

- Kết quả xét xử của 252 vụ:  

+ Y án: 64 vụ, chiếm tỷ lệ 25,4%; 

+ Sửa án: 52 vụ, chiếm tỷ lệ 20,6%. Trong đó sửa do xuất hiện tình tiết mới 35 vụ; 

sửa do Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm 17 vụ (Viện kiểm sát có kháng nghị 10 vụ; còn lại 

07 vụ có vi phạm mà VKS không phát hiện được vi phạm để kháng nghị phúc thẩm) (Sửa 

có lỗi của KSV: 07 vụ). 

 + Hủy án: 53 vụ, chiếm tỷ lệ 21,03%. Trong đó hủy do phát sinh tình tiết mới 16 

vụ; Hủy do Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm 37 vụ (VKS có kháng nghị 18 vụ, còn lại 19 

vụ VKS không phát hiện được vi phạm để kháng nghị phúc thẩm) (Hủy có lỗi của KSV: 

19 vụ). 

Đơn vị có án bị sửa, hủy nhiều nhất là Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng 

Bom, Long Khánh, Thống Nhất, Vĩnh Cửu. 

Trong quá trình giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình thì 

việc sửa, hủy án có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đáng lưu ý là nguyên nhân 

không chấp hành đúng về pháp luật tố tụng và vận dụng chính sách pháp luật dân sự 

trong từng vụ, việc cụ thể. Các dạng vi phạm thông thường bị hủy án được lặp đi lặp lại 

nhiều nhưng không được khắc phục. Trong số 54 vụ bị sửa, hủy do có vi phạm thì ngoài 

28 vụ bị sửa, hủy do có kháng nghị của Viện kiểm sát thì có 19 vụ vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng như điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, bỏ sót tư cách tố tụng của 

đương sự; 03 vụ sửa toàn bộ do đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự, 04 vụ sửa một phần về đường lối và cách 

tuyên. 

2. Đối với những vụ án có kháng cáo bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm

nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát giải quyết 

của Tòa án nhưng không phát hiện vi phạm để kịp thời kháng nghị để rút kinh 

nghiệm, cụ thể: 

* Vụ án “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản” giữa: Nguyên đơn ông Hồ

Anh Dũng với bị đơn Công ty bán đấu giá Biên Hùng. 
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Nội dung vụ án: Vợ chồng ông Dũng và bà Xuân phải Thi hành án các bản án vào 

quyết định của Tòa án, tổng số tiền phải thi hành án số tiền là 6.490.788.579 đồng, nên 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa yêu cầu vợ chồng ông Dũng tự nguyện 

thi hành các quyết định bản án của Tòa, trong quá trình giải quyết việc thi hành án bà 

Xuân, ông Dũng đề nghị xử lý tài sản nêu trên đã cho các bên được yêu cầu thi hành án, 

do vậy Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa đã kê biên xử lý tài sản của ông 

Dũng, bà Xuân.  

Sau khi kê biên chấp hành viên đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản, quá trình tổ 

chức bán đấu giá Cơ quan Thi hành án đã tổ chức thực hiện việc thông báo việc bán đấu 

giá tài sản, nội dung thông báo bản án nêu rõ quyền của ông Dũng, bà Xuân được quyền 

chuộc lại tài sản trước khi mua chuộc bán đấu giá 01 ngày, nhưng ông Dũng bà Xuân 

không xin chuộc lại mà khiếu nại việc Cơ quan thi hành án không ưu tiên cho người nhà 

ông Dũng, bà Xuân mua lại tài sản.  

          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa đã giải quyết khiếu nại bằng 

Quyết định số 13/QN/CCTHA ngày 20/11/2015 có nội dung không chấp nhận khiếu nại 

của vợ chồng ông Dũng, sau đó vợ chồng ông Dũng tiếp tục khiếu nại lên Cục thi hành 

án dân sư tỉnh Đồng Nai Cục thi hành án đã giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng ông 

Dũng bằng Quyết đinh số 10/QĐGQKN-CTHA ngày 21/03/2016 có nội dung đơn khiếu 

nại của vợ chồng ông Dũng không có cơ sở để xem xét. 

Sau đó Chi cục Thi hành án ký hợp đồng với Công ty TNHH đấu giá Biên Hòa 

bản án giấu tài sản, người mua trùng đấu giá là ông Trần Thanh Sơn với số tiền trùng đấu 

giá là 2.909.000.000 đồng, ông Sơn đã nộp xong tiền mua tài sản vào Chi cục Thi hành 

án dân sự yêu cầu vợ chồng ông Dũng tự nguyện giao tài sản cho người trúng đấu giá. 

Nhưng ông Dũng, bà Xuân không chấp hành mà làm đơn khởi kiện ra Toà án với yêu cầu 

hủy kết quả baùn bàn giao tài sản và hủy hợp đồng mua bán nơi giấu tài sản. 

Theo quy định tại Điều 102 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 

2014 và hủy kết quả bán đấu giá tài sản quy định: “Người mua được tài sản bán đấu giá, 

Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp và kết quả bán 

đấu giá tài sản, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản”. 

Như vậy, trong vụ án này ông Dũng bà Xuân không có quyền khởi kiện về việc 

yêu cầu hủy kết quả baùn ñaáu giaù tài sản và hủy hợp đồng mua bán nơi giấu tài sản.  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 192 thì Tòa án cấp sơ thẩm phải trả lại đơn khởi kiện 

cho ông Dũng, bà Xuân. Nếu Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý thì phải ra quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử và 

Hội đồng xét xử lại ra bản án tuyên đình chỉ giải quyết vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng. Vụ án này ông Dũng, bà Xuân không có quyền khởi kiện. 
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*Vụ án “Tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng đất” giữa: Nguyên đơn

bà Trần Thị Na với bị đơn ông Trần Cao Đàm: 

Nội dung vụ án: Diện tích đất 18.470m2 đất có nguồn gốc do cha mẹ của bà Na và 

bà Vân là cụ Trần Văn Thiều (chết năm 1985) và cụ Trần Thị Ca (chết năm 1998) khai 

phá trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1971. Sau khi cha mẹ chết, các thành 

viên trong gia đình có họp gia tộc, có mặt Trần Thị Na, Trần Thị Bích Vân, Trần Cao 

Đàm, Trần Thị Ngoãn. Tại cuộc họp gia tộc, các bên thống nhất như sau: 

Bà Na được nhận 1/3 diện tích đất thuộc thửa 79, tờ bản đồ 27 và 1/3 diện tích đất 

thuộc thửa 24, tờ bản đồ số 23 tại xã Quang Trung. 

Bà Vân được nhận toàn bộ diện tích thửa đất 133 tờ bản đồ số 25 (diện tích 

1.523m2) và toàn bộ diện tích thửa đất 134, tờ bản đồ 25 (diện tích 1573m2). 

Đàm được nhận 2/3 diện tích đất thuộc thửa 79, tờ bản đồ số 27; 2/3 diện tích đất 

thuộc thửa 24, tờ bản đồ địa chính số 23; toàn bộ thửa 57 tờ bản đồ số 23. 

Bà Ngoãn không được chia đất tại thời điểm họp gia tộc do bà Ngoãn đã lấy chồng 

tách khẩu; còn ông Chiểu cũng không được chia đất do ông Chiểu không thuộc hàng thừa 

kế thứ nhất của cụ Ca và cụ Thiều. 

Việc thỏa thuận như bà Na và bà Vân đã khai ở trên chỉ nói bằng miệng, không lập 

thành văn bản, thực tế như thế nào bà khai vậy chứ không có gì chứng minh. Theo bà Na 

và bà Vân, hoàn toàn không có việc thỏa thuận để cho ông Đàm đứng tên trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Việc ông Đàm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thời gian nào bà Vân, bà Na hoàn toàn không biết, chỉ đến khi bà Vân, bà Na liên hệ với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất để tìm thông tin về thửa đất thì mới 

biết toàn bộ diện tích đất được cấp cho hộ Trần Cao Đàm. 

Trong khối tài sản chung nói trên, bà Vân, bà Na xác định phần công sức đóng 

góp của bà Na và bà Vân là phần di sản thừa kế của cụ Ca và cụ Thiều chết để lại và do 

Giấy chứng nhận được cấp cho hộ Trần Cao Đàm, bao gồm các thành viên Trần Cao 

Đàm, Trần Thị Na và Trần Thị Bích Vân. 

Trên toàn bộ diện tích đất này bà Na và bà Vân đều có đóng góp công sức trong 

quá trình cải tạo đất, đầu tư cây trồng trên đất. Đến năm 2003 bà Na bị bệnh nên không 

tiếp tục canh tác; đến năm 2007 bà Vân cũng ngưng không canh tác. Toàn bộ diện tích 

đất này từ năm 2007 đến nay do một mình ông Đàm trực tiếp canh tác trên đất. Hoa lợi, 

lợi tức từ việc đầu tư canh tác trên đất bà Na và bà Vân không nhận bất cứ số tiền nào từ 

ông Đàm.  

Do đó nay bà Na, bà Vân yêu cầu được chia tài sản chung là quyền sử dụng đất 

của hộ gia đình. 

Nội dung vi phạm của cấp sơ thẩm: 
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Về phần thủ tục tố tụng: Ông Trần Văn Phát là người đang thuê đất của ông Đàm, 

bà Vân từ năm 2005, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa ông Phát vào tham gia tố 

tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là vi phạm Điều 68 

BLTTDS. 

Giấy ủy quyền của ông Hoàng Văn Chính cho bà Trần Thị Hồng không còn hiệu 

lực theo quy định tại Điều 582 BLDS năm 2005 nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận bà 

Hồng là người đại diện theo ủy quyền của ông Chính là không đúng quy định pháp luật.  

Biên bản phiên tòa thể hiện không có phần tranh tụng tại phiên tòa và Biên bản 

nghị án không đúng quy định tại Điều 247 và Điều 264 BLTTDS năm 2015. 

Về nội dung tranh chấp: Bà Na và bà Vân yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình. Trong quá trình giải quyết vụ án ông Đàm cho rằng sau khi mẹ 

ông là cụ Trần Thị Ca chết, đến ngày 18/8/1998 anh em họp gia đình, thành phần có hàng 

thừa kế thứ nhất của cụ Ca và cụ Thiều: Trần Cao Đàm, Trần Thị Na, Trần Thị Bích Vân, 

Trần Đình Chiểu, Trần Thị Ngoãn. Tại cuộc họp thống nhất để ông Đàm đứng tên trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay ông Đàm vẫn thừa nhận toàn bộ diện tích đất 

tranh chấp trong vụ án này là di sản của cha mẹ để lại và là tài sản chung chưa chia 

nhưng bà Na và bà Vân không yêu cầu chia di sản thừa kế mà chỉ yêu cầu chia tài sản 

chung là hộ gia đình. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng là bỏ sót tư cách tố tụng của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn 

Phát. Chấp nhận bà Hồng là người đại diện theo ủy quyền của ông Chính trong khi giấy 

ủy quyền không còn hiệu lực. Biên bản phiên tòa thể hiện không có phần tranh tụng tại 

phiên tòa và Biên bản nghị án không đúng quy định tại Điều 247 và Điều 264 BLTTDS 

năm 2015. 

*Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa: Nguyên đơn ông Nguyễn Văn

Lâm và bị đơn bà Huỳnh Thị Loan. 

Nội dung vụ án: 

Nguồn gốc diện tích đất mà các đương sự đang tranh chấp là do ông Lý Văn 

Thuộc (ông cố ngoại của ông Lâm) chết để lại không có di chúc (không biết ông Thuộc 

chết năm nào), ông Lý Văn Vẻ là cháu nội ông Thuộc quản lý đất, năm 1965 ông Lý Văn 

Vẻ có đứng ra chia đất cho mọi người nhưng không biết rõ diện tích bao nhiêu. Theo ông 

Lâm thì ông vẽ chia cho mẹ của ông là bà Trần Thị Châu (cháu ngoại của ông Thuộc) 

diện tích là 1.200m2
 nhưng ông Lâm không có giấy tờ, mẹ ông đã xây nhà và trồng trọt 

trên đất từ năm 1988, đến năm 1991 thì bà Châu chết để lại cho ông Lâm sử dụng. Đến 

năm 1996, vơ chồng ông Lâm, bà Mai tiến hành đăng ký kê khai đối với toàn bộ thửa đất 

số 206, tờ bản đồ số 2 (bao gồm thửa đất 106, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 hiện nay) trong 

đó có hai thửa đất 65 và 67 là đất thổ mộ của gia tộc, việc đăng ký kê khai đã được Hội 

41



đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Bửu Hòa xác nhận đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lâm.  

Đến năm 2000 ông Lý Văn Ra (là cháu nội ông Thuộc) làm đơn khiếu nại việc 

ông Lâm đăng ký để xin cấp diện tích đất thổ mộ, sau đó ông Lý Văn Tiền và ông Lý 

Văn Dô đều đăng ký kê khai đối với thửa đất số 67 nhằm mục đích không để cho ông 

Lâm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất thổ mộ. 

Nay vợ chồng ông Lâm yêu cầu bà Loan phải trả 54,1m2 đất, trong đó có 18,1m2

thuộc thửa đất số 65 và 36m2 đất thuộc một phần thửa đất số 67, tờ bản đồ số 3 phường 

Bửu Hòa, tp. Biên Hòa. 

Trong quá trình giải quyết vụ án cả bà Loan, ông Nhiều, ông Dô, ông Tiền đều xác 

nhận diện tích đất mà ông Thuộc để lại đã được chia cho mọi người trong gia tộc, nhưng 

không xác định được chính xác diện tích mà từng người được chia, riêng thửa số 65, 67 

là đất thổ mộ của gia tộc không chia mà để chôn cất người thân trong gia tộc. 

Nội dung vi phạm cần rút kinh nghiệm: Phần diện tích đang tranh chấp tổng cộng 

là 54,1m2 trong đó có 18,1m2 thuộc thửa đất số 65 và 36m2 đất thuộc một phần thửa đất 

số 67. Theo biên bản thẩm định tại chỗ (bút lục 285) thì trên diện tích có 01 căn nhà tạm 

diện tích khoảng 22 m2 và 01 nhà xưởng diện tích 21 m2 nằm trên hai thửa đất số 65, 67, 

tờ bản đồ số 3 do vợ chồng bà Loan, ông Lập xây dựng. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chỉ 

yêu cầu thẩm định giá đối với phần diện tích đất 36m2 thuộc một phần thửa đất số 67 và 

tài sản trên phần đất này. Đối với diện tích 18,1m2 thuộc thửa đất số 65 và phần tài sản 

trên đất thì Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu thẩm định giá là thu thập chứng cứ chưa 

đầy đủ. 

Đồng thời bản án sơ thẩm không tuyên buộc ông Lâm phải thanh toán giá trị nhà 

xưởng xây dựng trên diện tích đất 36m2 thuộc một phần thửa đất số 67 cho vợ chồng bà 

Loan là giải quyết vụ án chưa triệt để. 

Mặt khác nhà đất do vợ chồng bà Loan và ông Lập xây dựng và đang sinh sống 

trên đất nhưng bản án không tuyên buộc ông Lập cùng bà Loan có trách nhiệm giao trả 

diện tích cho ông Lâm sẽ gây khó khăn cho công tác thi hành án. 

* Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất”, giữa nguyên đơn ông Đoàn Văn Nhường và bị đơn ông Cù Huy Hải. 

Nội dung vụ án : Vào năm 1976 gia đình ông Đoàn Văn Nhường có khai hoang 

một diện tích đất khoảng 2.721m2. Sau khi khai hoang gia đình ông Nhường sử dụng vào 

mục đích trồng cây và có xây dựng một căn nhà cấp 4 trên đất và được cấp số nhà là 169, 

tổ 5, khu 1, ấp 8, xã An Phước và sinh sống ổn định trên đất. Một thời gian sau gia đình 

ông Nhường chuyển đến diện tích đất khác để xây dựng nhà sinh sống, nhưng vẫn canh 

tác và quản lý ổn định đối với diện tích đất trên từ thời gian đó cho đến nay. Đến khoảng 

năm 1993 nhà nước có chủ trương đo đạc ruộng đất để thành lập bản đồ địa chính thì 
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phần diện tích đất của ông Nhường bị đo gộp chung với phần đất của ông Nguyễn Văn 

Chánh thành thửa 318 tờ bản đồ số 04 xã An Phước. Ông Đoàn Văn Nhường có tiến hành 

thủ tục tách thửa sau khi phát hiện đất của mình bị đo gộp với diện tích đất của ông 

Chánh nhưng chưa được. Năm 2001 ông Nguyễn Văn Chánh chuyển nhượng diện tích 

đất của ông Chánh cho ông Cù Huy Long, năm 2002 ông Cù Huy Hải đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần ông Long nhận chuyển nhượng của ông 

Chánh trong đó có diện tích đất của ông Nhường. Năm 2002, gia đình ông Nhường làm 

thủ tục tách thửa đối với diện tích đất này nhưng được Ủy ban nhân dân xã An Phước 

thông báo là diện tích đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Cù Huy Hải và ông Cù Huy Hải đã chuyển nhượng diện tích đất trên cho bà Văn Kim 

Chi. Nay ông Đoàn Văn Nhường yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất thuộc 

thửa số 318 tờ bản đồ số 04 (thửa mới là số 31 tờ bản đồ số 29) và đề nghị hủy một phần 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V268890 do Ủy ban nhân dân huyện Long Thành 

cấp ngày 31/7/2002 cho ông Cù Huy Hải. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: 

Đối với biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên 

bản hòa giải cấp sơ thẩm lập chung thành một biên bản mà không lập riêng là vi phạm 

quy định tại khoản 1 điều 211 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đồng thời không tiến 

hành thông báo kết quả phiên họp cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt (Phiên họp ngày 14/12/2016 vắng mặt bị đơn ông Cù Huy Hải, người liên quan Ủy 

ban nhân dân huyện Long Thành; bà Lê Kim Hồng; bà Đoàn Thị Thọ); (Phiên họp ngày 

31/8/2017 vắng mặt bị đơn ông Cù Huy Hải, người liên quan Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành) là vi phạm quy định tại khoản 3 điều 210 BLTTDS năm 2015. 

Theo biên bản phiên tòa ngày 18/9/2017 tại phần hỏi và trả lời tại phiên tòa thể hiện 

không có phần các đương sự đặt câu hỏi là vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 

249 BLTTDS năm 2015. 

Theo bản đồ hiện trạng thửa đất số 10211/2016 của Văn phòng đăng đất đai tỉnh Đồng 

Nai – Chi nhánh huyện Long Thành thề hiện bản vẽ không xác định vị trí đất tranh chấp 

trong thửa đất số 318. 

Ngoài ra, theo bị đơn khai diện tích 2.721m2 thuộc thửa số 318 tờ bản đồ số 04 xã An 

Phước là do nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Chánh vào năm 2001, cấp sơ 

thẩm chưa làm rõ việc ông Chánh chuyển nhượng cho ông Hải thì hai bên có hợp đồng 

chuyển nhượng không, vợ ông Chánh có tham gia chuyển nhượng không, không yêu cầu 

phía bị đơn cung cấp chứng cứ về việc chuyển nhượng diện tích đất trên với ông Chánh 

để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án. 

Do cấp sơ thẩm vi phạm về trình tự tố tụng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, bỏ sót tư 

cách tố tụng của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 
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* Vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, giữa

nguyên đơn ông Đỗ Đăng Nguyệt và bị đơn bà Vũ Thị Yến. 

Nội dung vụ án: Nguồn gốc diện tích đất tranh chấp 841,6m2, thửa số 108, bản đồ 

số 48, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu nằm trong tổng diện tích 14 sào đất (trồng bắp, 

chuối, có một căn nhà lá) của vợ chồng ông Nguyệt, bà Như nhận chuyển nhượng của bà 

Tả Khải Cẩu bằng giấy tay ngày 08/7/1991. Năm 1994, ông Nguyệt, bà Như dựng nhà gỗ, 

cột cây, lợp tôn, nền xi măng để cho 4 mẹ con bà Yến ở, lý do bà Yến là cháu gọi ông 

Nguyệt bằng Cậu và hoàn cảnh bà Yến rất khó khăn nhiều lần gởi thư nhờ ông Nguyệt 

giúp đỡ; việc ở trên đất các bên không lập giấy tờ gì. Theo ông Nguyệt khai ông chỉ cho 

ở nhờ, không được bán. Còn theo bà Yến khai là ông Nguyệt cho luôn vì bốn mẹ con bà 

có thời gian làm công cho gia đình ông Nguyệt. Năm 1999, nhà nước chủ trương kê khai 

đồng loạt, bà Yến kê khai diện tích đất này. Ngày 27/3/2003, UBND huyện Vĩnh Cửu 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 672863 đối với thửa đất số 48, tờ bản đồ số 

108, thị trấn Vĩnh An cho bà Vũ Thị Yến, diện tích 8.446 m2 (trong đó có đất tranh chấp). 

Năm 2008, bà Yến làm thủ tục cấp đổi và được UBND huyện Vĩnh Cửu cấp giấy chứng 

nhận QSD đất 3 thửa, tờ bản đồ 108 gồm: thửa 95 diện tích 342,6 m2; thửa 96 diện tích 

88 m2; thửa 97 diện tích 411 m2. Quá trình sử dụng đất bà Yến đã xây nhà kiên cố, khoan 

giếng và nộp thuế đất từ năm 1994 đến năm 2011, ông Nguyệt không phản đối. Năm 

2010, bà Yến chuyển nhượng đất trên cho ông Cao Văn Tâm bà Cao Thị Tha, ông 

Nguyễn Văn Nhân bà Cao Thị Thêu, ông Ngô Văn Sơn, đã hoàn tất thủ tục sang tên. Sau 

đó, năm 2013, ông Cao Văn Tâm bà Cao Thị Tha ký hợp đồng tặng cho đất bà Cao Thị 

Lương, Cao Thị Hằng, đã hoàn tất thủ tục sang tên (136, 163, 168, 169). Sau đó, bà Yến 

không sinh sống tại đất tranh chấp nữa mà chuyển đến sống với con gái tại huyện Xuân 

Lộc. 

Riêng ông Nguyệt năm 1999 cũng có kê khai 14 sào đất mua của ông Cẩu thể hiện 

qua biên nhận số 2011/TTKTĐC ngày 21/01/1999, nhưng không rõ có kê khai diện tích 

đất cho bà Yến ở hay không. Sau đó, ông Nguyệt được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nhưng không có đất tranh chấp. Năm 2008, ông Nguyệt đòi đất, UBND thị trấn 

Vĩnh An hòa giải thành với nội dung ông Nguyệt, bà Như đồng ý cho bà Yến đất nhưng 

bà Yến phải viết cam kết nhận sai sót, khuyết điểm, xin cậu mợ cho đất, sau này không 

được ăn nói hỗn láo. Tuy nhiên bà Yến không viết cam kết theo yêu cầu của ông Nguyệt 

nên ông Nguyệt kiện ra Tòa, sau đó rút lại đơn khởi kiện, rồi lại nộp đơn khởi kiện lại. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: Nguồn gốc đất tranh chấp là của vợ chồng ông 

Nguyệt, bà Như mua năm 1991, sau đó ông bà dựng nhà gỗ, cột cây, lợp tôn, nền xi 

măng để cho 4 mẹ con bà Yến ở, khi ở không lập giấy tờ. Việc cho ở nhờ hay cho luôn 

thì lời khai các bên không thống nhất, bà Yến khai cho luôn, còn ông Nguyệt khai chỉ cho 

ở nhờ, vì bà Yến không xuất trình được chứng cứ cho luôn nên không có căn cứ xác định 
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cho luôn mà khẳng định nhà đất cho ở nhờ. Quá trình sử dụng đất, bà Yến có xây nhà 

kiên cố, có kê khai, nộp thuế và được cấp giấy chứng nhận QSD đất vào năm 2003, cấp 

đổi năm 2008.  Ông Nguyệt khai diện tích đất tranh chấp 841,6m2, thửa số 108, bản đồ số 

48, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu ông không từ bỏ việc kê khai mà chính ông đã 

đứng tên kê khai vào 1999, được cấp biên nhận số 2011/TTKTĐC ngày 21/01/1999, tài 

liệu này ông đã nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm tại BL 25. Diện tích đất tranh chấp này nằm 

trong tổng diện tích 14 sào mà ông Nguyệt mua của ông Cẩu, và năm 1999 ông Nguyệt 

kê khai cả 14 sào, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần diện 

tích đất không được cấp. Tòa án cấp sơ thẩm không thu thập hồ sơ ông Nguyệt kê khai 

năm 1999, cũng như chưa xác minh làm rõ biên nhận số 2011/TTKTĐC ngày 21/01/1999 

có kê khai diện tích đất đang tranh chấp hay không. Việc này ảnh hưởng đến đường lối 

giải quyết vụ án. Vì vậy, cần phải thu thập thêm chứng cứ thì mới đưa ra đường lối giải 

quyết phù hợp pháp luật. Cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ 

không đầy đủ, dẫn đến đường lối xét xử bác yêu cầu của ông Nguyệt là chưa đủ cơ sở.

*Vụ án “yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, hủy giấy

chứng nhận QSD đất”, giữa: nguyên đơn bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy và bị đơn bà Trần 

Thị Tươi. 

Nội dung vụ án: Ngày 24/6/2015 bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy làm đơn khởi kiện đối với bà 

Trần Thị Tươi về việc buộc bà Tươi thực hiện nghĩa vụ của người chuyển nhượng đất 

theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã giao kết ngày 20/8/2001 đối với diện 

tích chuyển nhượng 4m x 18,5m thuộc một phần thửa 189 tờ bản đồ số 28 phường Tam 

Hiệp, tp. Biên Hòa. 

Ngày 17/7/2015, Tòa án nhân dân tp. Biên Hòa ra thông báo thụ lý vụ án số 

444/2015/TLST-DS đối với yêu cầu khởi kiện của bà Thủy. 

Ngày 05/01/2017, bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy có đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung đối với bà 

Tươi về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 20/8/2001giữa bà với bà 

Tươi đối với diện tích 74m2 (4m x 18,5m) thuộc một phần thửa 189 tờ bản đồ số 28 

phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa. 

Ngày 12/01/2017, Tòa án nhân dân tp. Biên Hòa ra thông báo thụ lý bổ sung đối với yêu 

cầu khởi kiện của bà Thủy. 

Ngày 14/02/2017, Bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy có đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung đối với bà 

Tươi về việc hủy một phần giấy chứng nhận QSD đất số AK 207294 do UBND tp. Biên 

Hòa cấp cho bà Trần Thị Tươi ngày 02/11/2007. 

Ngày 15/02/2017, Tòa án nhân dân tp. Biên Hòa ra thông báo thụ lý bổ sung đối với yêu 

cầu khởi kiện của bà Thủy về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất số AK 207294 do 

UBND tp. Biên Hòa cấp cho bà Trần Thị Tươi ngày 02/11/2007. 
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Ngày 26/5/2016, bà Trần Thị Tươi có đơn phản tố yêu cầu hủy hợp đồng mua bán đất 

giữa bà với bà Thủy đối với diện tích 74m2 (4m x 18,5m) thuộc một phần thửa 189 tờ bản 

đồ số 28 phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa. 

Ngày 30/5/2016, Tòa án nhân dân tp. Biên Hòa ra thông báo thụ đối với yêu cầu phản tố 

của bị đơn về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: Trong vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành thụ lý 

tất cả 04 yêu cầu trong đó có 03 yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và 01 yêu cầu phản tố 

của bị đơn. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xác định có 02 yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và hủy giấy chứng nhận 

QSD đất”, còn yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn thực hiện nghĩa vụ của người 

chuyển nhượng QSD đất và yêu cầu phản tố của bị đơn lại không được cấp sơ thẩm xác 

định trong vụ án là xác định thiếu quan hệ pháp luật. Đối với yêu cầu của nguyên đơn về 

việc buộc bị đơn thực hiện nghĩa vụ của người chuyển nhượng QSD đất, cấp sơ thẩm thụ 

lý nhưng lại không giải quyết là không giải quyết hết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Đồng thời, đối với yêu cầu khởi kiện về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất, theo đơn 

khởi kiện “Sửa đổi, bổ sung” ngày 14/02/2017 (bút lục số 26) bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy 

yêu cầu Tòa án hủy một phần giấy chứng nhận QSD đất của bà Trần Thị Tươi đối với 

thửa đất 189 tờ bản đồ số 28 phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa (giấy chứng nhận số AK 

207294 do UBND tp. Biên Hòa cấp ngày 02/11/2007) đối với phần diện tích đất 74m2. 

Như vậy, bà Thủy chỉ yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận QSD đất cấp cho bà Tươi 

đối với phần diện tích 74m2 mà bà bà Tươi chuyển nhượng cho bà Thủy, chứ không yêu 

cầu hủy toàn bộ giấy chứng nhận đối với diện tích 175,3m2, nhưng cấp sơ thẩm lại giải 

quyết hủy toàn bộ giấy chứng nhận QSD đất số AK 207294 do UBND tp. Biên Hòa cấp 

ngày 02/11/2007 cho bà Tươi diện tích 175,3m2 là giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

Ngoài ra, theo giấy chứng nhận QSD đất cấp cho bà Trần Thị Tươi cấp ngày 02/11/2007 

thể hiện diện tích đất được cấp là 175,3m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm, tại 

phần ghi chú thể hiện: toàn bộ diện tích thửa đất nằm trong quy hoạch đất công trình 

công cộng. Như vậy, căn cứ vào giấy chứng nhận QSD đất trên thì việc bà Tươi chuyển 

nhượng QSD đất 74m2 thuộc một phần thửa 189 tờ bản đồ số 28 phường Tam Hiệp cho 

bà Thủy (không phải đất thổ cư) thì có được tách thửa hay không? Cấp sơ thẩm không 

xác minh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý đất đai để xác định diện tích đất 

chuyển nhượng trên có được phép tách thửa hay không mà lại giải quyết công nhận hợp 

đồng chuyển nhượng QSD đất và cho phép bà Thủy liên hệ với cơ quan chức năng tiến 

hành thủ tục kê khai đăng ký QSD đất theo quy định của pháp luật là chưa đủ cơ sở vững 

chắc. 
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Mặt khác, ngoài vụ kiện tranh chấp này ra thì còn có vụ kiện khác cũng cùng nguyên đơn 

bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy, bị đơn bà Trần Thị Tươi, cùng quan hệ pháp luật là tranh chấp 

hợp đồng chuyển nhượng QSD đất một bên yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

QSD đất, một bên yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất mà Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa thụ lý số 317/2014/TLST-DS ngày 15/5/2014. Hai vụ án này chỉ 

khác nhau diện tích và vị trí chuyển nhượng, toàn bộ lời khai, chứng cứ của hai vụ án này 

như nhau. Lẽ ra, khi bà Thủy có đơn khởi kiện yêu cầu bà Tươi thực hiện nghĩa vụ của 

người chuyển nhượng QSD đất diện tích 74m2 thuộc một phần thửa 198 tờ bản đồ số 28 

thì Tòa án hướng dẫn cho đương sự làm đơn khởi kiện bổ sung để thụ lý chung trong 

cùng một vụ án thụ lý số 317/2014/TLST-DS ngày 15/5/2014, hoặc đã thụ lý riêng vụ án 

khác thì phải ra quyết định nhập hai vụ án vào làm một để thuận tiện cho việc giải quyết 

vụ án. Mặc dù ngày 10/8/2015, bà Trần Thị Tươi có đơn xin nhập hai vụ án để giải quyết 

cho thuận lợi, nhưng cũng không được cấp sơ thẩm xem xét. 

Đối với vụ án thụ lý số 317/2014/TLST-DS ngày 15/5/2014 mà Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa đã thụ lý giải quyết, sau khi xét xử sơ thẩm đã bị bị đơn bà Tươi kháng cáo 

và được cấp phúc thẩm thụ lý, ngày 06/02/2018 cấp phúc thẩm đã xét xử tuyên hủy bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa để chuyển hồ sơ cho tòa án nhân 

dân thành phố Biên hòa giải quyết lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Do cấp sơ thẩm xác định thiếu quan hệ pháp luật, thụ lý nhưng không giải quyết hết yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn; giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối 

với yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSD đất cũng như xác minh thu thập chứng cứ không 

đầy đủ, dẫn đến việc giải quyết vụ án không đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của đương sự, đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án để cấp sơ thẩm giải 

quyết lại. 

*Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn ông Đoàn Minh Tâm và bị

đơn ông Đoàn Văn Sữa. 

 Nội dung vụ án: Ông Tâm cho rằng cha mẹ ông chết có để lại cho 2 anh em ông 

Tâm và ông Sữa 786m2 đất tại thửa 513, bản đồ 13, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. 

Ông Sữa đã chiếm giữ đất, tự ý kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày 04/11/1999. Sau đó, năm 2010 ông Tâm có cho con gái Đoàn Thị Minh Hiếu 125 

m2, năm 2013 ông Tâm chuyển nhượng cho chị Đoàn Kim Phượng 329,2 m2, đã hoàn tất 

thủ tục sang tên. Năm 2014, ông Tâm khởi kiện yêu cầu ông Sữa chia cho ông được sử 

dụng 393,2 m2 vì đây là tài sản chung cha mẹ để lại cho 2 anh em, và yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: 
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Hồ sơ thể hiện cha mẹ ông Tâm là ông Đoàn Văn Nghiêm chết trước năm 1975, bà 

Nguyễn Thị Nhung chết năm 1986, khi chết không để lại di chúc, ông bà có tất cả 09 

người con: 

1. Đoàn Thị Nhiếm (Nhím), sinh năm 1930, chết ngày 16/02/2016 (chết sau khi thụ

lý sơ thẩm), có chồng là ông Mã Văn Mười chết năm 2004, có tất cả 11 người con là: Rô, 

Năm, Sáu, Bảy, Tám, Thảnh, Thơi, Thông, Thỏa, Thanh, Ẩn. Trong đó 07 người có đơn 

trình bày không tranh chấp, không tham gia tố tụng, xin vắng mặt; 04 người còn lại (Bảy, 

Thơi, Thông, Thanh) không thấy có ý kiến và Tòa không đưa họ vào tham gia tố tụng. 

2. Đoàn Văn Rê, sinh năm 1932

3. Đoàn Minh Tâm, sinh năm 1936

4. Đoàn Thị Ni, sinh năm 1937

5. Đoàn Văn Sữa, sinh năm 1938

6. Đoàn Thị Tím, đã chết trước khi Tòa thụ lý, có chồng là ông Trần Văn Bồi đã chết, có 

08 người con là: Hòa, Thuận, Thanh, Dung, Bửu, Ngữ, Vũ, Tuấn (trong đó Hòa đã chết, 

có vợ con). 

7. Đoàn Thị Nê, đã chết trước khi Tòa thụ lý, không có con.

8. Đoàn Văn Sang, đã chết trước khi Tòa thụ lý, không có con.

9. Đoàn Văn Trọng, sinh năm 1952.

Như vậy, Tòa sơ thẩm đã bỏ sót tư cách người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của người 

có quyền nghĩa vụ liên quan, cụ thể là 04 người con của bà Đoàn Thị Nhiếm (Bảy, Thơi, 

Thông, Thanh). Đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự khai không thống nhất, 

người thì khai bà Nhiếm có 11 con, người thì khai bà Nhiếm có 13 con. Tuy nhiên Tòa án 

cấp sơ thẩm không thu thập chứng cứ xác định bà Nhiếm có bao nhiêu người con. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Rê, bà Ni, bà Hiếu, ông Thảo, ông Thọ là 

những người có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng do họ không có tranh chấp nên xác 

định họ là người làm chứng (trang 7 bản án sơ thẩm). Xác định như vậy là sai bởi mặc dù 

họ không yêu cầu, không tranh chấp thì vẫn phải đưa họ tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mới đúng qui định tại khoản 6 Điều 68 BLTTDS. 

Đất tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hộ ông Sữa vào năm 

1999. Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ xác định cấp cho hộ ông Sữa vào thời 

điểm năm 1999 là cấp cho những ai để đưa họ tham gia tố tụng với tư cách người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan. 

Do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nên đã bị cấp phúc hủy án để giải 

quyết lại. 

*Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn ông Nguyễn Vạn Thắng và 

bị đơn ông Nguyễn Văn Ngôn. 
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Nội dung vụ án: Năm 2002 bà Trần Thị Mai Loan có chuyển nhượng cho ông 

Thắng một phần đất vườn có diện tích 12.323m2 gồm thửa 55 (2.613m2) và thửa 73 

(9.710m2) thuộc tờ bản đồ số 15 xã Bình An; giá chuyển nhượng 400.000.000đ. Lúc đầu, 

ông có gọi hai người bạn là ông Lê Thanh Tùng và ông Hứa Trung Tâm cùng chuyển 

nhượng với ông. Khi ông giao tiền cho bà Loan, ông  Tùng hùn 200.000.000đ; ông Tâm 

hùn 100.000.000đ  nhưng  sau đó hai ông này không muốn hùn nữa và ông đã trả số tiền 

đã nhận cho hai người trên. 

Sau  đó bà Loan có ý chuyển nhượng luôn khu đất vườn còn lại có ngôi nhà cấp 4 

trên đất có diện tích 15.499m2 bao gồm các thửa số 41 (5.440m2), 46 (2.348m2), 53 

(1.005m2),  54 (2.880m2), 83 (2.700m2), 42 (1.076m2) tờ bản đồ số 15, xã Bình An; giá 

chuyển nhượng 600.000.000đ.  

Do không đủ tiền nên ông mới gọi ông Ngôn hùn vào để chuyển nhượng, ông 

Ngôn có gọi thêm bạn là Phạm Liên Chi hùn 100.000.000đ; Phạm Như Long hùn 

100.000.000đ; Lê Kim Hùng và Lê Hồng Hải  hùn 100.000.000đ ông Ngôn 200.000.000đ, 

tổng cộng ông Ngôn đưa ông 500.000.000đ; ông góp vào 100.000.000đ để sang nhượng 

mảnh vườn trên. 

Ba thửa đất ruộng lúa có diện tích 3.074m2 gồm các thửa 59 (1.191m2), 60 

(912m2), 72 (971m2) bà Loan tặng cho ông, nguyên nhân bà Loan tặng cho ông là vì đất 

không có giá trị kinh tế cao và do ông là Chủ tịch công đoàn trường Lê Hồng Phong, khi 

nhà trường có dự án bán đất cho các giáo viên ông có giúp bà Loan mua được đất vì bà 

Loan chỉ là người bán căn tin trong trường không thuộc diện được mua. Việc tặng cho 

đất này sau khi đã thỏa thuận xong việc chuyển nhượng đất với bà Loan. Mặc dù 3 thửa 

đất 59, 60,72 ông được tặng cho nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng bà Loan không 

ghi tặng cho mà ghi chuyển nhượng chung với hai thửa đất 55 và 73 mà ông chuyển 

nhượng nên tổng  diện tích ông được cấp là 15.397m2 (giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số V 811371 ngày 02/8/2002). 

Ông Ngôn đứng tên nhận chuyển nhượng mảnh vườn diện tích 15.499m2 gồm các 

thửa 41, 42, 46, 53, 54, 83 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 81370 ngày 

02/8/2002; số V 814503 ngày 15/01/2003; số Y 937777 ngày 27/7/2004). Thửa đất 61 là 

ông Ngôn chuyển nhượng riêng với bà Loan. 

Phần đất ông Ngôn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phần hùn của 

ông 100.000.000đ trong tổng số tiền sang nhượng 600.000.000đ nhưng ông vẫn để ông 

Ngôn quản lý và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Ngôn có số 

tiền hùn nhiều nhất, phần đất của ông chưa được chia. Một năm đầu ông có thuê anh 

Ngọc là học trò của ông trông coi đất chung cho cả đất của ông và ông Ngôn, năm 2003 

mới thuê ông Mùi trông coi đất cho ông và ông Ngôn, do đất có giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất riêng nên mỗi người tự ký hợp đồng riêng, đến năm 2014 thì ông Ngôn cho 

vợ chồng anh Tuấn thuê. 

Trong quá trình ông Ngôn sử dụng đất ông không yêu cầu chia hoa lợi và khi Nhà 

nước lấy đất làm đập thủy lợi ông cũng không tranh chấp.  

Đến năm 2015 ông biết ông Ngôn sang nhượng đất cho vợ chồng anh Tuấn mà 

không thông qua ý kiến của ông nên ông mới làm đơn yêu cầu ngăn chặn việc chuyển 

nhượng  đến UBND xã Bình An và làm đơn khởi kiện. 

Ông đề nghị căn cứ vào “giấy đồng ý mua chung đất vườn” không ghi ngày tháng 

năm 2003 để chứng minh ông sang nhượng đất vườn chứ không sang nhượng đất lúa. Vì 

trong giấy này có ghi chuyển nhượng  đất vườn và diện tích là 26.700m2 trên ba giấy đỏ 

quyền sử dụng đất đó là một giấy của ông có 12.323m2 và hai giấy của ông Ngôn đứng 

tên. 

Phần đất ông Ngôn đứng tên khi chuyển nhượng là 15.499m2 nhưng khi đo đạc 

kiểm tra hiện trạng thì phần đất thực tế hiện nay là 14.546,5m2, ông yêu cầu ông Ngôn 

phải chia ông 1/6 tương ứng với diện tích 2.489,7m2 (Theo bản đồ hiện trạng thửa đất số 

15566/2016 ngày 30/12/2016 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh 

Long Thành).  

Trên phần đất ông yêu cầu chia có căn nhà cấp 4 diện tích 91m2 kết cấu móng cột 

gạch, tường xây gạch, quét vôi, nền gạch bông. Xà gồ sắt, mái tôn, trần tôn lạnh. Cửa 

chính, cửa sổ khung sắt kính. 

Theo chứng thư thẩm định giá  của Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thì 

tổng giá trị phần đất mà các ông đã chuyển nhượng trên có giá trị thực tế hiện nay là 

3.663.625.000đ, phần đất ông  yêu cầu được nhận trị giá 647.425.000đ; phần đất còn lại 

chia cho ông Ngôn là 12.056,8m2 có giá trị 3.014.200.000đ, nhà có giá trị 72.800.000đ. 

Như vậy, ông yêu cầu được quản lý và sử dụng căn nhà, ông sẽ có trách nhiệm 

thanh toán cho ông Ngôn số tiền chênh lệch là 73.000.000đ. 

Vợ chồng ông Ngôn chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất 15.499m2 cho vợ chồng 

anh Tuấn chị Liễu ông không đồng ý, việc giao dịch này mới đặt cọc chưa hoàn thành 

hợp đồng chuyển nhượng nên ông không đề nghị hủy mà chỉ yêu cầu ngăn chặn việc 

chuyển nhượng đất trên. 

Đề nghị vợ chồng anh Tuấn phải chặt bỏ số cây trồng mà vợ chồng anh Tuấn đã 

trồng trên đất giao trả cho ông diện tích đất tranh chấp 2.489,7m2 cho ông sử dụng. 

Nội dung cần rút kinh nghiệm: 

Ngày 22/8/2002, bà Trần Thị Mai Loan viết và ký “Giấy chấp thuận” nội dung có 

bán cho ông Nguyễn Vạn Thắng và ông Nguyễn Văn Ngôn 03 mẫu đất, trên đất có một 

căn nhà xây 5m x 15m. Trong giấy không ghi thông tin về số thửa, số tờ bản đồ, diện tích 

từng thửa, mục đích sử dụng đất là thổ cư, hay đất trồng cây lâu năm hay đất lúa; không 
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ghi rõ bán cho ông Thắng bao nhiêu m2, bán cho ông Ngôn bao nhiêu m2. Tòa án cấp sơ 

thẩm không đối chất giữa bà Loan, ông Thắng và ông Ngôn để làm rõ những nội dung 

trên và làm rõ có phải lúc đầu bà Loan bán cho ông Thắng 12.323m2 gồm thửa 55 

(2.613m2) và thửa 73 (9.710m2) thuộc tờ bản đồ số 15 xã Bình An; giá chuyển nhượng 

400.000.000đ như ông Thắng khai hay không. 

Năm 2003, các đương sự ký kết “Giấy đồng ý mua chung đất vườn” với nội dung: 

ông Thắng và ông Ngôn hiện đang đứng tên sở hữu một miếng vườn ở Long Thành với 

tổng diện tích 26.700 m2 trên 3 giấy đỏ quyền sử dụng đất. Miếng đất vườn này được 

mua với giá 01 tỉ đồng. Được chia làm 10 cổ phần, mỗi cổ phần là 100 triệu đồng và 

được chia như sau: 

1. Ông Nguyễn Vạn Thắng: 2 cổ phần (đã ký tên)

2. Ông Nguyễn Văn Ngôn: 2 cổ phần (đã ký tên)

3. Ông Lê Thanh Tùng: 2 cổ phần (ông Thắng ký thay)

4. Ông Hứa Trung Tâm: 1 cổ phần (ông Thắng ký thay)

5. Bà Bùi Thị Liên Chi: 1 cổ phần (đã ký tên)

6. Ông Phạm Như Long: 1 cổ phần (đã ký tên)

7. Ông Lê Kim Hùng và ông Phạm Hồng Hải: 1 cổ phần (đã ký tên)

Sau khi bán miếng vườn này, tiền thu được sẽ chia đều theo tỉ lệ cổ phần như 

trên…” 

Trong giấy không ghi thông tin diện tích 26.700 m2 trên 3 giấy đỏ quyền sử dụng 

đất là những giấy nào; có số thửa, số tờ bản đồ, diện tích từng thửa là bao nhiêu, mục 

đích sử dụng đất là thổ cư, hay đất trồng cây lâu năm hay đất lúa. Tòa án cấp sơ thẩm 

không đối chất giữa ông Thắng và ông Ngôn để làm rõ những nội dung trên. 

Về việc chuyển nhượng cổ phần, ông Lê Thanh Tùng thừa nhận đã chuyển 

nhượng 02 cổ phần của mình cho ông Thắng nên không còn liên quan. Ông Hứa Trung 

Tâm không tham gia tố tụng, không có lời khai vì ông Thắng khai ông Tâm đã xuất cảnh 

qua Mỹ không biết địa chỉ để liên hệ; nhưng ông Thắng cam kết là ông Tâm đã chuyển 

nhượng 02 cổ phần của ông Tâm cho ông Thắng. Các ông bà Chi, Long, Hùng, Hải khai 

đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho ông Ngôn nên không còn liên quan. Như vậy, 

nếu đúng như ông Thắng và ông Ngôn khai thì ông Thắng hùn 5 cổ phần, ông Ngôn hùn 

5 cổ phần để mua miếng vườn của bà Loan. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai từ một phía 

ông Thắng, không có thừa nhận của ông Tâm nên không đủ cơ sở pháp lý xác định ông 

Thắng hùn 5 cổ phần mà chỉ có cơ sở xác định ông Thắng hùn 04 cổ phần và ông Tâm 

hùn 01 cổ phần, ông Ngôn hùn 5 cổ phần. Việc không đưa ông Tâm tham gia tố tụng là 

bỏ sót tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng qui định tại khoản 4 Điều 68. Trường hợp không xác định được địa chỉ nơi ông Tâm 

hiện đang cư trú ở đâu, nhưng ông Thắng đã cung cấp được địa chỉ nơi ông Tâm cư trú 
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cuối cùng tại Việt Nam là 81/13 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM 

thì Tòa án vẫn phải đưa ông Tâm tham gia tố tụng và hướng dẫn đương sự làm đơn yêu 

cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Tâm mới đúng qui định 

pháp luật tố tụng dân sự. 

Quá trình tòa án giải quyết, ông Thắng khai rằng 26.700 m2 trên 3 giấy đỏ tại 

“Giấy đồng ý mua chung đất vườn lập năm 2003” là đất vườn, không có đất lúa. Nhưng 

xem xét 3 sổ đỏ cấp năm 2003 cho ông Thắng và ông Ngôn đứng tên thì có nhiều nội 

dung không trùng khớp, cụ thể tổng diện tích 3 sổ là 15.397 m2 + 12.879 m2 + 2700 m2 = 

30.976 m2 chứ không phải là 26.700 m2; và trong đó có tất cả 11 thửa không phải toàn bộ 

đất vườn mà có 5 thửa (53, 55, 59, 60, 72) là đất lúa. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ những 

mâu thuẫn trong lời khai của nguyên đơn. Do cấp sơ thẩm có vi phạm trong việc điều tra 

thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, bỏ sót tư cách tố tụng của người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan nên đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án để giải quyết lại. 

3. Đối với những vụ án có kháng nghị của Viện kiểm sát, kháng nghị có chất

lượng được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 100%, được coi là những kinh nghiệm 

tốt cần nhân rộng trong hoạt động kiểm sát tư pháp. Các kháng nghị phúc thẩm tốt 

đó là: 

*Vụ “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất”, giữa nguyên đơn ông

Trần Phước Dũng, bị đơn ông Nguyễn Quoác Tuaán, bà Nguyeãn Thò Bính, và người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: chị Đỗ Thị Mỹ Tú và Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Biên Hòa. 

Nội dung vụ án: Ngày 30/10/2013, giữa ông Nguyễn Quốc Tuấn, bà Nguyễn Thị 

Bính và ông Trần Phước Dũng có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa 329, 

330 tờ bản đồ số 18 phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hợp đồng được 

lập thành văn bản có công chứng chứng thực tại Văn phòng công chứng Bình Đa, nhưng 

chưa làm thủ tục sang tên theo quy định. Sau khi sang nhượng do vợ chồng ông Tuấn bà 

Bính chưa có chỗ ở khác nên có xin ông Dũng cho ở nhờ chờ thu xếp chỗ ở mới nên chưa 

giao nhà đất cho ông Dũng được. Ông Dũng chưa làm thủ tục sang tên được với lý do đang 

bị cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa có văn bản ngăn chặn đối với hai thửa 

đất nêu trên hiện đang đứng tên ông Tuấn bà Bính vì bà Bính phải thi hành án theo Quyết 

công nhận thỏa thuận số 117/2014/QĐST-DS ngày 18/6/2914 của Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa, theo quyết định công nhận thỏa thuận này thì bà Bính phải trả cho bà Đỗ 

Thị Mỹ Tú số tiền 3.243.000.000 đồng. 

Ngày 22/12/2014, ông Dũng có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa yêu 

cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên giữa ông và vợ chồng ông 

Tuấn bà Bính. 
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Ngày 21/6/2016, bà Đỗ Thị Mỹ Tú có đơn khởi kiện độc lập yêu cầu hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/10/2013 giữa ông Tuấn bà Bính với ông Dũng. 

TAND thành phố Biên Hòa đã giải quyết không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa ông Trần Phước 

Dũng với ông Nguyễn Quoác Tuaán, bà Nguyeãn Thò Bính. Chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về việc Hủy hợp đồng chuyển 

nhượng QSD đất giữa ông Trần Phước Dũng với ông Nguyễn Quoác Tuaán, bà Nguyeãn 

Thò Bính.  

 Vụ án trên giữa Tòa án và Viện kiểm sát có quan điểm khác nhau nên Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã có báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai kháng nghị phúc thẩm. Ngày 03/3/2018, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

đã ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 62/QĐ-KNPT-DS đối với bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân thành phố biên Hòa. Do kháng nghị có căn cứ nên được cấp 

phúc thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa toàn bộ bản án sơ 

thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu độc lập của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Vi phạm của Tòa án đã được nêu trong kháng nghị như sau: 

1. Đối với “Yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của

nguyên đơn: 

Theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng ông 

Đặng Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Bính với bên nhận chuyển nhượng ông Trần Phước 

Dũng đối với thửa đất số 329, 330 tờ bản đồ số 18 phường An Bình thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai được Văn phòng Công chứng Bình Đa chứng thực ngày 30/10/2013, về 

hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đúng quy định theo điều 

689 Bộ luật dân sự năm 2005 và điều 502 Bộ luật dân sự năm 2015, nhưng các bên chưa 

thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Về nội 

dung của hợp đồng là không vi phạm điều cấm của pháp luật. Diện tích thửa đất 329, 330 

tờ bản đồ số 18 phường An Bình, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai tại thời điểm 

chuyển nhượng thì ông Tuấn và bà Bính là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, đất không tranh chấp, và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Như vậy, 

việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên của các bên là phù hợp theo quy định tại 

điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005 và điều 116 Bộ luật dân sự năm 2015. Cấp sơ thẩm 

giải quyết bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Phước Dũng về việc “Yêu cầu 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dung đất” trên là trái với quy định của 

pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự

2. Đối với “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  của người

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Đỗ Thị Mỹ Tú yêu cầu hủy hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/10/2013 giữa bên chuyển nhượng ông Đặng 

Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Bính với bên nhận chuyển nhượng ông Trần Phước Dũng đối 

với thửa đất số 329, 330 tờ bản đồ số 18 phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai với lý do hợp đồng chuyển nhượng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án số tiền 

vay nợ của bà, nhận thấy: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên giữa ông 

Đặng Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Bính với ông Trần Phước Dũng ký ngày 30/10/2013 là 

ký trước thời điểm Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định công nhận 

thỏa thuận số 117/2014/QĐDS-ST ngày 18/6/2014. Đồng thời, số tiền mà bà Bính phải 

trả cho bà Tú là số tiền vay vào năm 2009, nhưng tài sản trên không phải là tài sản đảm 

bảo cho khoản nợ vay của bà Tú. Việc ông Tuấn bà Bính chuyển nhượng tài sản cho ông 

Dũng không phải là hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho bà Tú. 

Cấp sơ thẩm gỉai quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện độc lập của bà Tú về việc hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dung đất giữa ông Tuấn bà Bính với ông Dũng đối với 

thửa đất số 329, 330 tờ bản đồ số 18 phường An Bình ký ngày 30/10/2013 là không có 

căn cứ pháp luật.  

Bản án phúc thẩm số 109/2018/DS-PT ngày 18/6/2018 của TAND tỉnh Đồng Nai 

đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, sửa toàn bộ bản án sơ 

thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu 

độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

*Vụ “Xin ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung, nợ chung” giữa nguyên đơn

ông Phạm Văn Hết và Bị đơn bà Nguyễn Thị Lang. 

Nội dung vụ án: Ông Phạm Văn Hết và Nguyễn Thị Lang kết hôn với nhau vào 

năm 1982, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. 

Quá trình chung sống hạnh phúc đến năm 2012, sau đó phát sinh mâu thuẫn, hiện hai 

người đã ly thân nhau từ lâu. Ông Hết làm đơn xin ly hôn với bà Lang, bà Lang đồng ý ly 

hôn với ông Hết khi ông Hết giao lại toàn bộ tài sản cho con trai. 

Về con chung: Có 02 con chung tên là: Phạm Hữu Lộc, sinh năm 1982 và Phạm 

Minh Lưu, sinh năm 1989. Do các con đã trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Về tài sản chung: Trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng tạo lập được 02 hecta đất nông 

nghiệp loại 1 tại xã Tân Hạnh, huyện Đức Thành, tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 7.300m2 

đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở; 13.000m2 đất đã đang 

làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần quyền sử dụng đất này tạm 

thời ông chưa yêu cầu chia mà để vợ chồng tự thỏa thuận. Ngoài ra còn có một số nội 

thất gia đình, 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu HONDACITY trị giá 700.000.000đ ông cũng 

chưa yêu cầu chia mà tự thỏa thuận với bà Lang.  
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Riêng đối với tài sản là nhà và đất tọa lạc tại địa chỉ 3/10A, khu phố 4, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì trong thời kỳ hôn nhân ông và bà 

Lang tạo lập được căn nhà diện tích 63.22m2, còn quyền sử dụng đất diện tích 137,2m2 

theo ông Hết là tài sản riêng của ông do ông  được thừa kế của cha mẹ để lại nên ông 

không yêu cầu Tòa án chia đối với quyền sử dụng đất. Theo bà Lang diện tích đất 

137.2m2 là tài sản chung của vợ chồng đã được UBND thành phố Biên Hòa cấp giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho vợ chồng vào năm 2009, nên 

yêu cầu chia. 

 Về nợ chung: Ông Hết và bà Lang có vay của ngân hàng TMCP Á Châu – Chi 

nhánh Đồng Nai 1.000.000.000 đồng. Hiện nay còn nợ số tiền khoảng gần 500.000.000đ. 

Ông đồng ý cùng với bà Lang trả cho Ngân hàng số nợ còn lại.  

Đại diện Ngân hàng TM cổ phần Á châu- Chi nhánh Đồng Nai không có yêu cầu 

độc lập trong vụ án này. 

TAND thành phố Biên Hòa đã giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Phạm Văn Hết đối với bà Nguyễn Thị Lang, cho ông Phạm Văn Hết được ly hôn với bà 

Nguyễn Thị Lang. Con chung đều đã trưởng thành, có khả năng lao động nên không yêu 

cầu Tòa án xem xét.  

Về tài sản chung: 

Giao cho bà Nguyễn Thị Lang được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối 

với căn nhà và đất thuộc thửa đất số 337, tờ bản đồ số 13, phường Thống Nhất, thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai, đã được UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà và QSD đất ở ngày 17/5/2009. 

Bà Nguyễn Thị Lang có trách nhiệm thanh toán cho ông Phạm Văn Hết số tiền 

1.990.764.000 đồng (Một tỷ chín trăm chín mươi triệu bảy trăm sáu mươi tư ngàn đồng). 

Do tài sản tranh chấp là tài sản đảm bảo khoản nợ vay tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai, kể từ ngày giải chấp tài sản tranh chấp ông Phạm văn 

hết và bà Nguyễn Thị Lang có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ 

tục sang tên. 

Vụ án trên giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa thống nhất 

quan điểm. 

Ngày 23/02/2018, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 32/QĐ-KNPT-DS đối với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành 

phố biên Hòa. Do kháng nghị có căn cứ nên được cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ 

kháng nghị của Viện kiểm sát, hủy một phần bản án sơ thẩm về chia tài sản chung. 

Vi phạm của Tòa án đã được nêu trong kháng nghị như sau: 

 Về tài sản chung: Theo giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở số 

757312602903354 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 15/5/2009 cho ông Phạm 
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Văn Hết và bà Nguyễn Thị Lang là chủ sở hữu nhà ở diện tích 63.22m2 tại địa chỉ: 3/10A, 

khu phố 4, phường thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đối với đất ở diện 

tích 137.2m2 thuộc thửa đất số 337 tờ bản đồ số 13. Như vậy, nhà và đất trên là tài sản 

chung của ông Phạm Văn Hết và bà Nguyễn Thị Lang. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm giải quyết 

chỉ công nhận căn nhà diện tích 63.22m2 tại địa chỉ: 3/10A, khu phố 4, phường thống 

Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là tài sản chung của ông Hết và bà Lang, còn 

diện tích đất 137.2m2 thuộc thửa đất số 337 tờ bản đồ số 13 phường Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là tài sản riêng của ông Hết là không đúng quy định của 

pháp luật. Mặc dù, nguồn gốc đất là của ông Hết được thừa kế từ cha mẹ, nhưng ông Hết 

đã tự nguyện đưa tài sản này vào làm tài sản chung bằng việc ông đi kê khai đăng ký tên 

của ông và bà Lang nên đã được UBND thành phố Biên Hòa cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và QSD đất ở năm 2009. Lẽ ra cấp sơ thẩm phải xác định diện tích đất 

137.2m2 thuộc thửa đất số 337 tờ bản đồ số 13 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai là tài sản chung của ông Hết và bà Lang để chia cho ông Hết phần nhiều 

hơn vì ông Hết có công sức nhiều hơn trong việc tạo lập khối tài sản chung này.  

Mặt khác, theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số DNA.BĐCN.02090215 

ngày 25/02/2015 giữa bà Nguyễn Thị Lang, ông Phạm Văn Hết và Ngân hàng TMCP Á 

Châu- Chi nhánh Đồng Nai thể hiện tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất là tài sản mà Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết chia cho các đương sự, nhận 

thấy: Ông Hết và bà Lang được Tòa án giải quyết cho ly hôn, các bên có yêu cầu chia tài 

sản chung, tuy nhiên tài sản chung hiện ông Hết và bà Lang đã thế chấp cho ngân hàng 

TMCP Á Châu – chi nhánh Đồng Nai để vay số tiền 1.000.000.000 đồng hiện còn nợ 

khoảng 500.000.000 đồng, mặc dù Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Đồng Nai 

không có yêu cầu độc lập trong vụ án này, nhưng tài sản mà các đương sự yêu cầu chia 

hiện đang thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai, nên việc Tòa 

án cấp sơ thẩm đem tài sản đang thế chấp cho ngân hàng để chia cho các đương sự là vi 

phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận thế chấp. 

Do cấp sơ thẩm xác định tài sản chung, tài sản riêng không chính xác, đồng thời 

giải quyết chia tài sản chung là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện đang 

thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai là vi phạm pháp luật. 

*Vụ án “Ly hôn và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân” giữa: Nguyên

đơn bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bị đơn: Ông Phạm Văn Mạnh. 

Nội dung vụ án: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Phạm Văn Mạnh kết hôn với nhau vào 

năm 2004, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Quá 

trình chung sống không hạnh phúc, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, hiện hai người đã 

ly thân nhau từ năm 2013 đến nay, không còn quan tâm đến nhau. Bà Thảo làm đơn xin ly 

hôn với ông Mạnh và được ông Mạnh đồng ý ly hôn. 
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Về con chung: Có 02 con chung tên Phạm Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 

11/11/2006, và cháu Phạm Nguyễn Mạnh Nghĩa, sinh ngày 27/3/2011, hiện 02 cháu đang 

do bà Thảo nuôi dưỡng. Ly hôn bà Thảo có nguyện vọng được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc hai con chung, không yêu cầu ông Mạnh cấp dưỡng nuôi con, ông Mạnh đồng ý giao 

con chung cho bà Thảo trực tiếp nuôi dưỡng và tạm thời ông Mạnh không góp phí tổn nuôi 

con. 

Về tài sản chung: gồm nhà và đất thuộc thửa 186 tờ bản đồ số 46 tọa lạc tại ấp Tam 

Hòa, xã Hiệp hòa, thành phố Biên Hòa, ông Mạnh yêu cầu chia cho ông 60% giá trị, ông 

xin được nhận bằng hiện vật và có trách nhiệm thanh toán lại giá trị còn lại cho bà Thảo vì 

ông đang bị bệnh động kinh tuy có đi bán vé số kiếm tiền nhưng vẫn phải có người thân 

chăm sóc. 

TAND thành phố Biên Hòa đã giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

bà Nguyễn Thị Thu Thảo. bà Nguyễn Thị Thu Thảo được ly hôn với ông Phạm Văn Mạnh. 

Về con chung: Có 02 con chung là cháu Phạm Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 

11/11/2006 và cháu Phạm Nguyễn Mạnh Nghĩa, sinh ngày 27/3/2011. Ly hôn giáo cháu 

Trung và cháu Nghĩa cho bà Thảo được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo 

dục. Tạm thời ông Mạnh không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: Giao cho bà Nguyễn Thị Thu Thảo được toàn quyền quản lý, sử 

dụng và định đoạt đối với tài sản là nhà và đất thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 46, tọa 

lạc tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, tp. Biên Hòa được giới hạn bởi các mốc ranh theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 1, 2, 3, 4, 7,8,1 có diện tích 69,7m2. Bà Thảo liên hệ với cơ 

quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. 

Buộc bà Nguyễn Thị Thu Thảo phải thanh toán ½ tài sản được chia cho ông Phạm 

Văn Mạnh số tiền là 936.050.400 đồng. 

Đình chỉ một phần yêu cầu phản tố chia tài sản chung của ông Phạm Văn Mạnh. 

Vụ án trên giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa thống nhất 

quan điểm về đường lối. 

Ngày 16/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa có báo cáo số 

227/VKS-DS đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét kháng nghị phúc thẩm đối với 

bản án trên về án phí và cách tuyên. 

Ngày 18/01/2018, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 18/QĐ-KNPT-DS đối với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành 

phố biên Hòa ngoài vi phạm về án phí, cách tuyên như nội dung báo cáo của VKSND 

thành phố Biên Hòa thì bản án còn vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do kháng nghị 

có căn cứ nên được cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm 

sát, hủy một phần bản án sơ thẩm về chia tài sản chung. 

         Vi phạm của Tòa án đã được nêu trong kháng nghị như sau: 
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1. Về thu thập chứng cứ:

Bà Phạm Thị Thu Thảo khởi kiện xin ly hôn với ông Phạm Văn Mạnh và được Tòa 

án cấp sơ thẩm giải quyết chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Thảo, cho bà Thảo được 

ly hôn với ông Mạnh. Đồng thời ông Mạnh có yêu cầu về việc chia tài sản chung đối với 

nhà đất tại thửa 198 tờ bản đồ số 46 tọa lạc tại 105B/3, tổ 4, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 

756704 cấp ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cấp cho ông Phạm 

Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thu Thảo, diện tích được cấp là 96,5m2, trong đó có 19,5m2 

nằm trong dự án mở đường, 77m2 nằm trong quy hoạch đất dân cư hiện hữu tự cải tạo. 

Tuy nhiên, theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất số 7551/2017 ngày 30/11/2017 của 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa đã thể hiện kết quả đo đạc 

thực tế như sau: 

-Thửa đất số 198 tờ 46 theo BĐĐC và GCN được giới hạn bởi các mốc 

(1,2,3,4,5,6,7,8,1) có diện tích là (0,8+26,8+68,9) =96,5m2 “gồm 26,8m thuộc dự án mở 

đường Đặng Văn Trơn đã thu hồi và thực hiện dự án”. 

- Thửa đất số 198 tờ 46 theo bản đồ hiện trạng ngoài đất và ông Phạm Văn quyền  

chỉ dẫn mốc ranh được giới hạn bởi các mốc (2,10,11,12,13,3,4,7,8,9,2) có diện tích là 

(68,9 +14,9) =83,8m2. 

Toàn bộ diện tích (68,9+0,8+14,9) =84,6m2 nằm trong quy hoạch đất dân cư hiện hữu tự 

cải tạo. 

Các mốc ranh đất do bà Châu Anh Hồng (nguyên đơn) và bà Bùi Thị Phượng (bị đơn) chỉ 

dẫn.  

Đồng thời theo chứng thư thẩm định giá số 2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 của Công ty 

cổ phần thẩm định giá Đồng Nai, phụ lục kèm theo chứng thư thẩm định giá thể hiện diện 

tích đất thẩm định 83,8m2 thuộc thửa 198, tờ bản đồ số 46 xã Hiệp Hòa, thành phố Biên 

Hòa được giới hạn bởi các mốc (2,10,11,12,13,3,4,7,8,9,2), việc xác định vị trí, ranh giới, 

diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất do ăn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, chi 

nhánh Biên Hòa xác lập. Kết quả thẩm định giá đối với diện tích 83,8m2, đơn giá 

25.000.000 đồng, thành tiền 2.095.000.000 đồng, và công trình xây dựng trên đất trị giá 

150.768.800 đồng. Tổng giá trị tài sản 2.245.800.000 đồng. 

Cấp sơ thẩm giải quyết chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn: Giao cho bà Nguyễn 

Thị Thu Thảo được toàn quyền quản lý, sử dụng và định đoạt đối với tài sản là nhà và đất 

thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 46, tọa lạc tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, tp. Biên Hòa 

được giới hạn bởi các mốc ranh theo giấy chứng nhận QSD đất 1,2,3,4,7,8,1 có diện tích 

69,7m2 là không phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cụ thể: 

Diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại sau khi trừ phần diện 

tích đã bị thu hồi để thực hiện dự án mở đường (96,5m2 - 26,8m2) = 69,7m2. Nhưng, theo 
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trích đo bản đồ hiện trạng khu đất số 7551/2017 ngày 30/11/2017 của Văn phòng đăng ký 

đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa, ông Phạm Văn Quyền là đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn ông Mạnh chỉ dẫn mốc ranh thể hiện thực trạng thực tế diện tích sử 

dụng theo các mốc ranh (2,10,11,12,13,3,4,7,8,9,2) có diện tích (68.9 +14.9) =83.8m2. 

Cũng theo kết quả chứng thư thẩm định giá số 2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 của Công 

ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai căn cứ vào trích đo bản đồ hiện trạng khu đất số 

7551/2017 ngày 30/11/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh 

Biên Hòa để thẩm định giá đối với diện tích 83.8m2. Sau khi nhận Trích đo bản đồ hiện 

trạng khu đất số 7551/2017 ngày 30/11/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai chi nhánh Biên Hòa và Chứng thư thẩm định giá số 2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 

của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai thì bà Thảo và ông Quang (là đại theo ủy 

quyền của ông Mạnh) đồng ý với Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất số 7551/2017 ngày 

30/11/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa và kết quả 

chứng thư thẩm định giá số 2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần thẩm 

định giá Đồng Nai. Tuy nhiên, theo Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất số 7551/2017 

ngày 30/11/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa thể 

hiện các mốc ranh (2,10,11,12,13,3,4,7,8,9,2) diện tích 83,8m2, đối với các mốc ranh 

(2,10,11,12,13,3,2) diện tích 14,9m2 có sự lấn ranh qua thửa 200 vì đây là diện tích thực 

tế các đương sự đang sử dụng, nhưng không được cấp sơ thẩm làm rõ thửa đất số 200 của 

ai để lấy lời khai của họ và đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan. Cấp sơ thẩm không làm rõ đối với diện tích 14,9m2 lấn qua thửa 200 

là không giải quyết hết yêu cầu phản tố của bị đơn. Mặt khác, cũng theo Trích đo bản đồ 

hiện trạng khu đất số 7551/2017 lại thể hiện các mốc ranh đất là do bà Châu Anh Hồng 

(nguyên đơn) và bà Bùi Thị Phượng (bị đơn) chỉ dẫn là hoàn toàn không đúng với tên 

nguyên đơn và bị đơn trong vụ án, nhưng cấp sơ thẩm vẫn sử dụng làm căn cứ cho việc 

giải quyết vụ án là không phù hợp.  

Ngoài ra, đối với diện tích căn nhà theo Bản vẽ hiện trạng nhà số 7160/17BH ngày 

30/11/2017 của Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng nai- chi nhánh Biên Hòa thể hiện 

diện tích nhà 74.48m2 trong đó có 10.8m2 thuộc thửa đất số 200 và cũng theo kết quả 

chứng thư thẩm định giá số 2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần thẩm 

định giá Đồng Nai thể hiện diện tích nhà ở gia đình là 74,48m2 đơn giá 2.800.000đ/m2, 

chất lượng còn lại là 70%, thành tiền là 145.980.800 đồng. Nhưng cấp sơ thẩm lại nhận 

định cho rằng diện tích căn nhà có 63,68m2 x 2.800.000đ/m2 x70% = 124.812.800 đồng 

mà không tính phần diện tích 10.8m2 đây là diện tích thực tế mà các đương sự hiện đang 

sử dung là không có căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, cũng như ảnh 

hưởng đến việc áp dụng để tính án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch cho các đương sự. 
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2. Về cách tuyên: Theo yêu cầu phản tố của bị đơn yêu cầu được chia 60% giá trị

tài sản chung và xin được nhận bằng hiện vật, tại phiên tòa ông Quang là đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn yêu cầu được chia 70% giá trị và xin nhận bằng hiện vật. Cấp sơ thẩm 

giải quyết giao cho bà Thảo được nhận hiện vật và thanh toán ½ giá trị cho ông Mạnh, 

nhưng lại tuyên chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là không chính xác.  

3. Về án phí: Cấp sơ thẩm xác định tài sản chung của bà Thảo và ông Mạnh gồm nhà +

công trình + đất tổng cộng 1.872.100.800 đồng, và chia đôi khối tài sản chung, chia cho 

bà Thảo hiện vật, ông Mạnh nhận ½ giá trị, như vậy mỗi người nhận giá trị = 

936.050.400 đồng là không chính xác, vì nếu căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá số 

2788/TĐG-CT ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai (diện tích 

đất 69,7m2 x 25.000.000đ/m2 = 1.742.500.000 đồng + nhà 74,48m2 x 2.800.000đ/m2 x 

70% = 145.980.800 đồng + cổng 7,2m2 x 950.000đ/m2 x 70% = 4.788.000 đồng, tổng giá 

trị tài sản chung của bà Thảo, ông Mạnh là 1.893.286.800 đồng. Như vậy mỗi người 

được nhận tài sản có giá trị 946.634.400 đồng.  

Theo quy định tại điểm d khoản 1 mục II phần A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án 

kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 thì bà Thảo, ông Mạnh 

mỗi người phải chịu án phí DSST có giá ngạch là 40.399.032 đồng. Cấp sơ thẩm chỉ 

buộc bà Thảo và ông Mạnh mỗi người chịu án phí DSST có giá ngạch với số tiền 

20.040.700 đồng là không đúng với quy định tại điểm d khoản 1 mục II phần A Danh 

mục án phí, lệ phí Tòa án kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016, đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước, trong khi bà Thảo và ông Mạnh 

không thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định của pháp luật. 

Do cấp sơ thẩm giải quyết đã vi phạm trong việc thu thập chứng cứ, sử dụng tài liệu, 

chứng cứ không phù hợp với nội dung vụ án làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án, dẫn 

đến về đường lối giải quyết, cách tuyên và án phí là không đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự và gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

*Vụ án “Tranh chấp lối đi chung”, giữa nguyên đơn ông Chấu Viết Thắng và bị

đơn ông Chấu Viết Tường, bà Nguyễn Thị Hương. 

Nội dung vụ án: Theo đơn khởi kiện ngày 31/01/2013 ông Châu Viết Thắng khởi 

kiện yêu cầu ông Châu Viết Trường trả lại phần đất có diện tích khoảng 4.500m2 thuộc 

một phần thửa đất số 827 tờ bản đồ số 19, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai đồng thời yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tranh chấp 

thuộc thửa đất số 827. Ngày 14/7/2016, ông Thắng bổ sung yêu cầu công nhận cho ông 

Thắng quyền sử dụng đối với phần đất có diện tích khoảng 2.500m2 đất đang tranh chấp 

thuộc thửa đất số 827. Toàn bộ khu đất ông Thắng đang canh tác và đất tranh chấp thuộc 

tờ bản đồ số 19, xã Xuân Trường có nguồn gốc do ông Thắng khai phá từ năm 1977. 

60



Khoảng thời gian năm 1992 đến 1995 ông Thắng có cho vợ chồng ông Châu Viết Trường 

và bà Nguyễn Thị Hương ở nhờ trên phần đất nêu trên. Đến năm 1997, ông Thắng được 

UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến năm 2012 

ông Thắng mới biết phần đất tranh chấp đã được ông Trường kê khai và đã được UBND 

huyện Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung với đất mà ông Trường 

nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Hồng là thửa 827. Theo bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất số 1788/2017 ngày 08/5/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai- 

Chi nhánh Xuân Lộc thì phần đất tranh chấp do ông Trường chỉ dẫn có diện tích 

2.462,4m2 hiện nay ông Thắng đang sử dụng. Trong đó có 427,8m2 (358,8m2 + 69m2) 

thuộc thửa đất số 890 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thắng, 

0,2m2 đất thuộc thửa 826 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Trường và 198,4m2 đất thuộc thửa 827 không tranh chấp hiện nay ông Thắng đang sử 

dụng nhưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trường. Ông 

Thắng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của ông Trường và bà Hương, ông 

Thắng yêu cầu hủy một phần Quyết định số 400/QĐ.UBH ngày 16/7/1997 đối với phần 

diện tích 2.232,8m2 (2.034,4m2 + 198,4m2) đã cấp cho ông Trường và yêu cầu công nhận 

cho ông Thắng phần diện tích đất nói trên. Ông Thắng không yêu cầu ông Trường bồi 

thường các cây gòn trồng làm hàng ranh đất do ông Trường đã chặt bỏ. Ngoài ra ông 

Thắng không có yêu cầu gì khác. Bản thân anh Đức không có yêu cầu độc lập, thống nhất 

với lời trình bày của ông Thắng. 

TAND huyện Xuân Lộc đã giải quyết: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

ông Châu Viết Thắng, Ông Châu Viết Thắng được quyền sử dụng phần đất diện tích 

2.232,8m2  thuộc một phần thửa đất số 827 tờ bản đồ số 19, xã Xuân Trường, H, Xuân 

Lộc (được giới hạn bởi các mốc 3,4,K,H,G,F,E,D,C,B-3 theo bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất số 1788/2017 ngày 08/5/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai- Chi 

nhánh Xuân Lộc). Hủy một phần Quyết định số 400/QĐ.UBH ngày 16/7/1997 của 

UBND huyện Xuân Lộc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 

2.232,8m2 nêu trên. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn ông Châu Viết Trường và bà Nguyễn 

Thị Hương về việc yêu cầu ông Châu Viết Thắng trả lại phần diện tích 2.462,4m2 thuộc 

một phần thửa đất số 826, 827 tờ bản đồ số 19 xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai. 

Ngày 08/8/2017 Viện trưởng VKSND huyện Xuân Lộc ban hành quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 257/QĐKN-PT-DS đối với bản án sơ thẩm của TAND huyện 

Xuân Lộc do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, sai về án phí. 
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Bản án phúc thẩm số 83/2018/DS-PT ngày 26/4/2018 của TAND tỉnh Đồng Nai, 

chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND huyện Xuân Lộc, hủy bản án sơ thẩm 

của TAND huyện Xuân Lộc do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

Vi phạm của Tòa án đã được nêu trong kháng nghị như sau: 

Thứ nhất: Bị đơn phản tố yêu cầu nguyên đơn trả 03 sào đất tại thửa 827. Kết quả 

đo đạc theo bị đơn chỉ dẫn thể hiện diện tích bị đơn yêu cầu phản tố là 2.462,4m2 không 

chỉ thuộc thửa 827, mà có 0,2 m2 thuộc thửa số 826 và 427,8 m2 thuộc thửa 890. Tòa án 

cấp sơ thẩm bác yêu cầu phản tố của bị đơn đối với 0,2 m2 thuộc thửa số 826 và 427,8 m2

thuộc thửa 890 là đã giải quyết là vượt quá phạm vi yêu cầu phản tố bởi vì 0,2 m2 và 

427,8 m2  này bị đơn chưa nộp đơn bổ sung yêu cầu phản tố, Tòa chưa thụ lý bổ sung yêu 

cầu phản tố. 

Thứ hai: Bị đơn phản tố yêu cầu nguyên đơn trả 2.462,4m2 thuộc một phần thửa 

đất số 826, 827, 890; Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận và buộc bị đơn nộp 

5.290.000đ án phí có giá ngạch. Việc cấp sơ thẩm buộc bị đơn nộp toàn bộ án phí có giá 

ngạch là không đúng vì trong số 2.462,4m2 này có 2.034,4 m2 thuộc thửa 827 và 0,2 m2 

thuộc thửa 826 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bị đơn, nên quan hệ 

tranh chấp là đòi lại tài sản, bị đơn phải nộp án phí không giá ngạch. 

*Vụ án “Hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất; Hủy giấy chứng nhận QSD

đất và yêu cầu tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng QSD đất”, giữa: Nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Hảo và bị đơn bà Đỗ Thị Cẩm Oanh. 

Nội dung vụ án: Vào khoảng tháng 10/2014, bà Liễu hỏi bà Hảo vay tiền để giúp 

con là chị Đinh Thị Thanh Duyên trang trải nợ nần do làm ăn gặp khó khăn, thiếu nợ 

nhiều người. Đến ngày 20/10/2014, bà Liễu nói với bà Hảo ký giấy tờ nhà đất làm tin để 

bà Oanh cho Duyên vay tiền. Hợp đồng chuyển nhượng đề ngày 20/10/2014 được ký tại 

nhà bà Liễu, có mặt bà Hảo, bà Liễu, bà Oanh, bà Duyên và anh Kiên – nhân viên VPCC 

Lê Tâm. Ngày 30/10/2014 do bà Duyên muốn vay thêm tiền nên nói với bà Hảo hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã ký ngày 

20/10/2014. 

Cùng ngày 30/10/2014, bà Liễu nói với bà Hảo ký lại giấy tờ nhà đất tại Văn 

phòng công chứng Lê Tâm.  

Nay bà Hảo yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất đã ký ngày 30/10/2014 vì thực tế đây là hợp đồng giả tạo, chỉ để 

đảm bảo cho việc vay mượn tiền giữa bà Duyên và bà Oanh. Đồng thời yêu cầu Tòa án 

hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà Oanh đối với nhà đất thuộc thửa 254, tờ bản đồ số 12 

phường Tam Hiệp. Bà Hảo không đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn về việc tiếp tục 

thực hiện hợp đồng đã ký, vì bà Hảo không nhận tiền chuyển nhượng và chưa giao nhà 

đất. 
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TAND thành phố Biên Hòa đã giải quyết: 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hảo đối với bà Đỗ Thị 

Cẩm Oanh về việc “yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất ký ngày 30/10/2014; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

đất ở”.  

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Đỗ Thị Cẩm Oanh về việc “yêu cầu 

tiếp tục thực hiện hợp đồng”. 

 Buộc bà Nguyễn Thị Hảo phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã ký ngày 30/10/2014 được công chứng tại Văn 

phòng công chứng Lê Tâm. 

- Ngày 09/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết 

định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm nêu trên, đề nghị cấp phúc thẩm sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không chấp 

nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Bản án phúc thẩm số 60/2018/DS-PT ngày 05/4/2018 của TAND tỉnh Đồng Nai, 

chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND thành phố Biên Hòa, sửa toàn bộ bản án 

sơ thẩm của TAND thành phố Biên Hòa theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.     

Vi phạm của Tòa án đã được nêu trong kháng nghị cần rút kinh nghiệm: Mặc dù 

giữa bà Oanh và bà Hảo có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất đối với thửa số 245 tờ bản đồ số 12 phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai, nhưng đây chỉ là hợp đồng giả cách nhằm che dấu một hợp đồng vay nợ giữa bà 

Oanh với bà Duyên, bởi lẽ: Tại biên bản đối chất ngày 08/12/2016 (Bút lục số 163-164) 

bà Oanh khai: “Vào ngày 18/10/2014 bà Duyên đến gặp tôi đặt vấn đề vay của tôi số tiền 

1,5 tỷ đồng, tôi đồng ý và yêu cầu bà Duyên phải có tài sản thế chấp, bà Duyên đồng ý và 

có nhờ bà Hảo đứng ra dùng tài sản của mình để thế chấp cho khoản vay của bà Duyên. 

Ngày 20/10/2014 ký hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng này người 

chuyển nhượng là bà Hảo, còn người nhận chuyển nhượng là tôi. Sau đó bà Duyên tiếp 

tục đến nhà tôi đặt vấn đề vay tiếp 1 tỷ đồng, tôi không đồng ý nên tôi nói nếu bà Hảo 

đồng ý bán nhà cho tôi thì tôi sẽ mua với giá 2,5 tỷ (bao gồm 1,5 tỷ trước đây bà Hảo đã 

nhận). Ngày 30/10/2014, tôi và bà Hảo ra Phòng Công chứng Lê Tâm ký hợp đồng 

chuyển nhượng”. Đồng thời tại bản tự khai của ông Phạm Văn Nghĩa là đại diện theo ủy 

quyền của bà Đỗ Thị Cẩm Oanh ngày 25/4/2016 (Bút lục số 148-150), ông Nghĩa 

khai:“Vào tháng 10/2014 bà Liễu đưa cô Duyên đến nhà gặp bà Oanh để hỏi mượn một 

số tiền 1,5 tỷ, khi này bà Liễu và cô Duyên đặt vấn đề nếu bà  Oanh chấp nhận thì phía 

bên bà Liễu đã có người là bà Nguyễn Thị Hảo sẵn sàng giúp bằng cách cho mượn tài sản 

là quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất để thế chấp cho bà Oanh. Trước đề 
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nghị đó (tức là chỉ thế chấp) bà Oanh không chấp nhận mà chỉ chấp nhận cho mượn tiền 

khi bên bà Hảo chấp nhận ký hợp đồng chuyển nhượng để tránh việc sau này nếu có phát 

sinh trường hợp bên mượn tiền không trả thì bên cho mượn tiền không phải mất công sức 

khởi kiện ra tòa án mà chỉ cần đi đến cơ quan chức năng đăng ký sang tên cho mình. Tuy 

nhiên, trong hợp đồng bà Oanh vẫn chấp nhận giao kết nội dung “bên B đồng ý cho bên 

A chuộc lại tài sản trong vòng 01 năm kế từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng”. Ngoài ra 

ông Nghĩa còn khai ngày 20/10/2014 bà Oanh cho bà Duyên vay 1,5 tỷ bằng hình thức 

chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất, số tiền 1,5 tỷ đồng bà Duyên nhận 

trực tiếp tại nhà của bà Oanh sau khi ký hợp đồng ở Văn phòng Công chứng Lê Tâm, về 

lãi suất hai bên thỏa thuận miệng là 1,5% các bên tự thanh toán không đưa vào trong hợp 

đồng chuyển nhượng. Tiếp đó, ngày 30/10/2014 bà Oanh và bà Hảo ký hợp đồng chuyển 

nhượng với giá 2,5 tỷ đồng, số tiền còn lại 01 tỷ đồng cô Duyên nhận trực tiếp tại nhà bà 

Oanh sau khi ký hợp đồng ở Văn phòng Công chứng Lê Tâm về. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Thanh Duyên thừa nhận chính bà 

là người vay tiền của bà Oanh và đã nhận 2,5 tỷ đồng trực tiếp từ bà Oanh, do bà làm ăn 

thua lỗ không có tiền trả cho bà Oanh nên bà Oanh đã làm thủ tục sang tên từ bà Hảo 

sang bà Oanh, bà khẳng định việc bà Hảo và bà Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng thực 

chất là để đảm bảo cho khoản vay của bà. 

Việc bà Hảo và bà Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất 

tại thửa 245 tờ bản đồ số 12 phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, mặc dù có công 

chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, hợp đồng này chỉ là hình 

thức đảm bảo cho khoản vay của bà Duyên, bà Oanh cho rằng bà ký hợp đồng chuyển 

nhượng với bà Hảo và đã giao số tiền 2,5 tỷ cho bà Hảo nhưng không có chứng cứ chứng 

minh, lời khai thì mâu thuẫn. Nhưng lại được cấp sơ thẩm giải quyết bác yêu cầu khởi 

kiện của bà Hảo về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và hủy giấy chứng nhận 

QSD đất; Chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Oanh đồng thời buộc bà Nguyễn Thị Hảo 

phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất và 

buộc bà Nguyễn Thị Hảo, ông Trần Văn Phúc, bà Trần Thị Lệ Thủy, bà Bùi Thị Bích 

Liên, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Tuyết Sơn phải giao diện tích 322,2m2 và căn nhà 

gắn liền với đất thuộc thửa 245 tờ bản đồ số 12 phường Tam Hiệp, tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai là không phù hợp với các chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy: Trong các vụ án nêu trên, chủ yếu do vi phạm về thủ tục tố tụng và áp dụng 

pháp luật không đúng bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án. Nhưng kiểm sát viên quá trình 

nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như tham gia phiên tòa cũng không phát hiện để kháng nghị, 

hoặc báo cáo đề nghị viện kiểm sát cấp trên kháng nghị phúc thẩm theo quy chế nghiệp 

vụ của ngành. Đồng thời, công tác gửi bản án, quyết định của một số đơn vị còn chưa kịp 
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thời, đầy đủ dẫn đến việc kiểm sát bản án trên một cấp cũng gặp khó khăn, hạn chế trong 

việc phát hiện vi phạm để kháng nghị. Mặc dù, số vụ có kháng nghị so với số vụ án bị 

sửa, hủy chưa được cao, nhưng nhìn chung phần nào kiểm sát viên cũng đã phát huy 

được vai trò của mình, sau khi xét xử đã kịp thời báo cáo, đề xuất kháng nghị, xác định 

được các vi phạm về tố tụng, về áp dụng pháp luật, cách tuyên và án phí... nên kháng 

nghị được cấp phúc thẩm chấp nhận. 

Thông qua các vụ án bị cấp phúc thẩm sửa và hủy án nêu trên, nguyên nhân là do 

cấp sơ thẩm đã không xem xét, đánh giá, thu thập chứng cứ đầy đủ, bỏ sót người tham 

gia tố tụng, dẫn đến việc áp dụng pháp luật thiếu chính xác.  

Theo quy định tại điều 262 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thì kiểm sát 

viên cấp sơ thẩm không chỉ phát biểu về việc tuân thủ pháp luật tố tụng mà còn cả về nội 

dung giải quyết vụ án (khác so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005), do dó phải nâng 

cao trách nhiệm kiểm sát hoạt động tư pháp ngày một chặt chẽ. 

Để hạn chế những sai sót nêu trên trong quá trình kiểm sát giải quyết án dân sự, 

trước hết cần thực hiện tốt công tác kiểm sát việc thụ lý vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, 

xác định rõ loại quan hệ pháp luật tranh chấp, xem xét đầy đủ các yêu cầu của đương sự 

để giải quyết triệt để trong cùng một vụ án. Chú ý những vụ án có liên quan đến quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cần thực hiện tốt công tác kiểm sát thụ lý để xem cấp 

sơ thẩm đã đưa đầy đủ người tham gia tố tụng hay chưa. 

Sau phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện chức năng kiểm sát bản án, quyết định của 

Tòa án: Phải kịp thời lập phiếu kiểm sát ngay sau khi nhận được bản án, quyết định, ghi 

đầy đủ nội dung vi phạm để báo cáo đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ban hành quyết định 

kháng nghị, hoặc báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền nhằm 

hạn chế tối đa cấp phúc thẩm tuyên sửa án, hủy án để giải quyết lại vụ án làm mất nhiều thời 

gian, công sức, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm trong thời gian tới. 

Chuyên đề trên đã chỉ ra những dạng vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm mà trong quá trình 

kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát chưa phát hiện được để kịp thời kháng nghị, 

phần nào giúp cán bộ, kiểm sát viên dễ dàng nhận biết các dạng vi phạm để thực hiện 

quyền năng kháng nghị phúc thẩm; đồng thời tích lũy kinh nghiệm để kháng nghị đạt 

chất lượng cao hơn trong thời gian tới nhằm hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa có trách 

nhiệm của viện kiểm sát. 

PHÒNG 9 – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
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Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

Vừa qua, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút king nghiệm vụ án “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” bị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc 

thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Nội dung vụ án 

Chị Phạm Thị Kiều K và anh Nguyễn Hữu P kết hôn trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn 

ngày 27/7/2016, tại UBND xã E, huyện K, tỉnh Đ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn một thời gian, 

vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do tính tình không hợp nhau. Chị K bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống 

từ tháng 03/2017. Xét thấy mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, cuộc sống chung 

không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được nên chị Phạm Thị Kiều K và anh 

Nguyễn Hữu P thuận tình ly hôn. 

Về con chung: Anh P và chị K xác nhận có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 

30/11/2016. Khi cháu T được 04 tháng tuổi thì chị K bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để cháu 

T cho anh P nuôi dưỡng. Anh P và chị K đều đề nghị được nuôi con chung; chị K yêu cầu anh 

P cấp dưỡng tiền nuôi con; còn anh P không yêu cầu chị K cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Về tài sản chung: Vợ chồng cùng xác nhận không có tài sản chung và không có công nợ chung 

nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình tiến hành tố tụng 

Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của TAND huyện 

K, tỉnh Đ quyết định: 

“…Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K 

và anh Nguyễn  Hữu P. 

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho anh Nguyễn Hữu 

P trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháo T đủ 18 tuổi. Chị 

Phạm Thị Kiều K được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn 

cản. 

Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Ghi nhận việc chị Phạm Thị Kiều K tự nguyện cấp dưỡng 

mỗi tháng 1 000 000 đồng để nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho đến khi 

cháu T tròn 18 tuổi. 

Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu nên Tòa án không giải 

quyết…”. 

Ngày 08/3/2018, chị Phạm Thị Kiều K kháng cáo xin được nuôi con chung, không yêu cầu 

anh Nguyễn Hữu P cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018, TAND tỉnh 

Đ quyết định: 

“…Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Phạm Thị Kiều K; sửa Bản án hôn nhân và gia 

đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05/3/2018 của TAND huyện K, tuyên xử: 
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Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K và 

anh Nguyễn  Hữu P. 

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho chị Phạm Thị Kiều 

K trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháo T đủ 18 tuổi. Anh 

Nguyễn Hữu P được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn 

cản. 

Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Chị Phạm Thị Kiều K không yêu cầu anh Nguyễn Hữu P 

cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu nên Tòa án không giải 

quyết…”. 

Ngày 06/7/2018, anh Nguyễn Hữu P có Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của 

TAND tỉnh Đ. 

Ngày 10/10/2018, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 114/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp 

cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên, 

giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của 

TAND huyện K, tỉnh Đ. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 27/2/2019, Ủy ban Thẩm phán 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị, hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình 

phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của TAND tỉnh Đ, giữ nguyên Bản án hôn 

nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của TAND huyện K, tỉnh Đ. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

Về tố tụng, phạm vi xét xử phúc thẩm: Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Phạm Thị Kiều K chỉ kháng 

cáo về phần nuôi con chung. Trong nhận định của Bản án phúc thẩm cũng chỉ xem xét về phần 

con chung nhưng phần quyết định của Bản án phúc thẩm lại quyết định cả về quan hệ hôn 

nhân, về tài sản, nợ chung là không đúng quy định tại Điều 293 BLTTDS năm 2015. 

Về nội dung, về việc nuôi con chung: Quá trình giải quyết vụ án, chị Phạm Thị Kiều K 

và anh Nguyễn Hữu P đều có nguyện vọng xin được nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 

30/11/2016. Mặc dù khoản 3 Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: : “…Con dưới 36 

tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để 

trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù 

hợp với lợi ích của con…” Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, chị Phạm Thị Kiều 

K tự ý bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, bỏ lại cháu T mới được 04 tháng tuổi cho anh Nguyễn 

Hữu P nuôi dưỡng. 

Biên bản xác minh đối với Ban tự quản thôn và Chi hội phụ nữ thôn đều xác nhận: “… 

Anh Nguyễn Hữu P nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Nguyễn Đắc T rất tốt. Anh P có việc làm tại 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ N, thu nhập ổn định, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi 

cháu T…”. 
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Mặt khác, chị K không nuôi cháu T từ khi cháu mới 04 tháng tuổi. Hiện tại, cháu T đã quen 

với điều kiện, môi trường sống và được anh P nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. 

Nếu giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường của cháu. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện, tiếp 

tục giao cháu T cho anh P trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm 

sửa bản án sơ thẩm, giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng là không phù hợp, chưa xem xét đầy 

đủ đến quyền và lợi ích hợp pháp về mọi mặt của cháu T. 

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn 

68



Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

Vừa qua, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút king nghiệm vụ án “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” bị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc 

thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Nội dung vụ án 

Chị Phạm Thị Kiều K và anh Nguyễn Hữu P kết hôn trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn 

ngày 27/7/2016, tại UBND xã E, huyện K, tỉnh Đ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn một thời gian, 

vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do tính tình không hợp nhau. Chị K bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống 

từ tháng 03/2017. Xét thấy mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, cuộc sống chung 

không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được nên chị Phạm Thị Kiều K và anh 

Nguyễn Hữu P thuận tình ly hôn. 

Về con chung: Anh P và chị K xác nhận có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 

30/11/2016. Khi cháu T được 04 tháng tuổi thì chị K bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để cháu 

T cho anh P nuôi dưỡng. Anh P và chị K đều đề nghị được nuôi con chung; chị K yêu cầu anh 

P cấp dưỡng tiền nuôi con; còn anh P không yêu cầu chị K cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Về tài sản chung: Vợ chồng cùng xác nhận không có tài sản chung và không có công nợ chung 

nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình tiến hành tố tụng 

Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của TAND huyện 

K, tỉnh Đ quyết định: 

“…Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K và anh 

Nguyễn  Hữu P. 

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho anh Nguyễn Hữu P trực 

tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháo T đủ 18 tuổi. Chị Phạm Thị 

Kiều K được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản. 

Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Ghi nhận việc chị Phạm Thị Kiều K tự nguyện cấp dưỡng mỗi 

tháng 1 000 000 đồng để nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho đến khi cháu T 

tròn 18 tuổi. 

Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu nên Tòa án không giải quyết…”. 

Ngày 08/3/2018, chị Phạm Thị Kiều K kháng cáo xin được nuôi con chung, không yêu cầu 

anh Nguyễn Hữu P cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018, TAND tỉnh 

Đ quyết định: 

“…Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Phạm Thị Kiều K; sửa Bản án hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05/3/2018 của TAND huyện K, tuyên xử: 

Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K và anh 

Nguyễn  Hữu P. 
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Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016 cho chị Phạm Thị Kiều K trực 

tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháo T đủ 18 tuổi. Anh Nguyễn 

Hữu P được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản. 

Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Chị Phạm Thị Kiều K không yêu cầu anh Nguyễn Hữu P cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu nên Tòa án không giải quyết…”. 

Ngày 06/7/2018, anh Nguyễn Hữu P có Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của 

TAND tỉnh Đ. 

Ngày 10/10/2018, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 114/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp 

cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên, 

giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của 

TAND huyện K, tỉnh Đ. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 27/2/2019, Ủy ban Thẩm phán 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị, hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình 

phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của TAND tỉnh Đ, giữ nguyên Bản án hôn 

nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của TAND huyện K, tỉnh Đ. 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

Về tố tụng, phạm vi xét xử phúc thẩm: Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Phạm Thị Kiều K chỉ kháng 

cáo về phần nuôi con chung. Trong nhận định của Bản án phúc thẩm cũng chỉ xem xét về phần 

con chung nhưng phần quyết định của Bản án phúc thẩm lại quyết định cả về quan hệ hôn 

nhân, về tài sản, nợ chung là không đúng quy định tại Điều 293 BLTTDS năm 2015. 

Về nội dung, về việc nuôi con chung: Quá trình giải quyết vụ án, chị Phạm Thị Kiều K và anh 

Nguyễn Hữu P đều có nguyện vọng xin được nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30/11/2016. 

Mặc dù khoản 3 Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: : “…Con dưới 36 tháng tuổi 

được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp 

trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với 

lợi ích của con…” Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, chị Phạm Thị Kiều K tự ý bỏ 

về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, bỏ lại cháu T mới được 04 tháng tuổi cho anh Nguyễn Hữu P nuôi 

dưỡng. 

Biên bản xác minh đối với Ban tự quản thôn và Chi hội phụ nữ thôn đều xác nhận: “… Anh 

Nguyễn Hữu P nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Nguyễn Đắc T rất tốt. Anh P có việc làm tại Công 

ty TNHH Thương mại và dịch vụ N, thu nhập ổn định, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi cháu 

T…”. 

Mặt khác, chị K không nuôi cháu T từ khi cháu mới 04 tháng tuổi. Hiện tại, cháu T đã quen 

với điều kiện, môi trường sống và được anh P nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. 

Nếu giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường của cháu. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện, tiếp 

tục giao cháu T cho anh P trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm 
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sửa bản án sơ thẩm, giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng là không phù hợp, chưa xem xét đầy 

đủ đến quyền và lợi ích hợp pháp về mọi mặt của cháu T. 

Nguồn: vksndtc.gov.vn 
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