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MỤC LỤC 
Tổng hợp 20 Bản án và Quyết định Giám đốc thẩm 

Về yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn 

 

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 

1.  

Bản án số 01/2017/HNGĐ-PT ngày 28/7/2017  

Vv chia tài sản chung sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung được tạo lập trước khi hai bên tiến 

hành đăng ký kết hôn. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tòa án nhân dân cấp phúc chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn, xác 

định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của bị đơn và bị đơn phải thanh toán cho 

nguyên đơn một khoản tiền tương ứng tiền công sức đóng góp trong việc tạo dựng 

khối tài sản riêng. 
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2.  

Bản án số 225/2018/HN-PT ngày 07/02/2018  

Vv tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là 

quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, xác định đây là tài sản chung và chia cho mỗi người 50% giá trị tài sản. 

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, tuyên hủy bản 

án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, vì theo Quyết định Công nhận sự thỏa 

thuận về việc ly hôn trước đây các bên đã có thỏa thuận về tài sản như sau: “Về 

tài sản: Đôi bên xác nhận không có tài sản chung”, do đó, sự việc đã được giải 

quyết bằng Quyết định có hiệu lực pháp luật. 
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3.  

Bản án số 14/2018/HN-PT ngày 16/04/2018  

Vv tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và được nhận bằng giá trị 

tương đương. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

lại bởi Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ để xác định căn nhà có phần 

đóng góp của 02  NCQL&NVLQ là bao nhiêu và không có thỏa thuận về sở hữu 

căn nhà giữa bị đơn và NCQL&NVLQ nên NCQL&NVLQkhông có nghĩa vụ 

cùng bị đơn hoàn trả giá trị đất và giá trị nhà cho nguyên đơn; Việc cấp sơ thẩm 

xét xử giao nhà và đất cho bị đơn và NCQL&NVLQ cùng sử dụng và sở hữu là 

vượt quá yêu cầu của đương sự. 
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4.  

Bản án số 31/2018/HNGĐ-PT ngày 21/06/2018  

Vv tranh chấp tài sản sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là tài 

sản  

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đã áp dụng án lệ số 03/2016/AL 

để công nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân. Tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bị đơn tự đứng ra 
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chuyển nhượng vô hiệu vì chưa có sự đồng ý của nguyên đơn. 

5.  

Bản án số 33/2018/HNGĐ-PT ngày 28/6/2018  

Vv tranh chấp tài sản sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ 

hôn nhân 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị 

đơn kháng cáo yêu cầu chia làm 4 phần cho vợ, chồng và 02 con. 

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn; sửa quyết định 

của bản án sợ thẩm đối với phần giá trị tổng tài sản chung là nhà và đất do việc 

định giá lại tài sản. 

48-58 

6.  

Bản án số 14/2018/HNGĐ-PT ngày 02/8/2018  

Vv T/c chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và yêu 

cầu hủy một phần hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất liên quan đến phần đất 

tranh chấp do bị đơn đứng tên. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và xác định tài 

sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tuyên bố Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng và bị đơn bị vô hiệu một phần. 

Tại phiên Tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn nhưng sửa 

bản án sơ thẩm vì nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc hủy hợp 

đồng thế chấp nêu trên do tại phiên tòa phúc thẩm các bên đã thanh toán xong 

khoản nợ cho Ngân hàng.  
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7.  

Bản án số 01/2019/HNGĐ-PT ngày 05/3/2019  

Vv chia tài sản chung sau ly hôn và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn vì hôn nhân giữa hai người không phải là quan hệ hôn nhân hợp pháp và đã 

được chấm dứt bằng bản án năm 2003. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

không có sự tham gia của hai bên mà chỉ một mình bị đơn đứng tên, do đó, xác 

định quyền sử dụng đất không phải là tài sản chung. 
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8.  

Bản án số 03/2019/HNGĐ-PT ngày 19/08/2019  

Vv Chia tài sản sau ly hôn 

Nguyên đơn (quốc tịch nước ngoài) yêu cầu chia tài sản chung với bị đơn (quốc 

tịch Việt Nam)là ngôi nhà mà nguyên đơn đã đầu tư xây dựng trên diện tích đất 

mà bố, mẹ vợ tặng cho và tính lãi suất đối với số tiền đầu tư này. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn về việc yêu cầu bị đơn trả lại số tiền mà nguyên đơn đã đầu tư xây dựng 

ngôi nhà. Ghi nhân sự tự nguyện không yêu cầu chia nhà của nguyên đơn và 

không chấp nhận yêu cầu tính tiền lãi đối với khoản tiền nêu trên. 

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử lại vì Tòa án cấp sơ thẩm đã không thực hiện thủ tục định giá tài sản và chưa 

làm rõ số tiền thực tế đầu tư xây dựng ngôi nhà theo kháng cáo của bị đơn. 
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9.  

Bản án số 775/2019/HNGĐ-PT ngày 03/09/2019  

Vv yêu cầu chia tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn 

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án xác định quyền sử dụng đất là tài sản riêng của 

nguyên đơn trong thời kỳ hôn nhân và quyền sở hữu nhà là tài sản chung. Bị đơn 

có yêu cầu phản tố về việc chia tài sản chung. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của bị đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một kháng cáo của bị đơn do quyền sở hữu nhà 

gắn liền với quyền sử dụng đất nên việc phân chia tài sản chung của vợ chồng 

sau ly hôn không chia theo hiện vật mà chia theo giá trị đã được định giá. 
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10.  

Bản án số 09/2018/HC&GĐ-PT ngày 06/09/2018  

Vv tranh chấp về chia tài sản chung sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung và công nợ chung 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn vì nguyên đơn cũng đã 

thừa nhận quyền sử dụng của 01 thửa đất là tài sản chung khi nộp đơn khởi kiện 

tại Tòa sơ thẩm nên yêu cầu xác định tài sản riêng là không có cơ sở. Đồng thời, 

qua các kết quả giám định thể hiện chữ ký và chữ viết trong cam kết vay tiền là 

của nguyên đơn, nên việc không thừa nhận chữ ký và chữ viết của mình trong 

giấy này là không đúng. 
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11.  

Bản án số 23/2018/HNGĐ-PT ngày 26/11/2018  

Vv tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản và trách nhiệm trả nợ chung. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầy khởi kiện của nguyên đơn 

Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan, bởi áp dụng Án lệ 03/2016/AL xác định đây là tài sản chung của 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do xét về nhu cầu chỗ ở thì nguyên đơn và các 

con cần phải có chỗ ở để ổn định cuộc sống nên giao cho nguyên đơn sử dụng 

nhà và trả lại tiền chệnh lệch cho bị đơn là có cơ sở. 

114-125 

12.  

Bản án số 18/2019/HNGĐ-PT ngày 01/07/2019  

Vv tranh chấp chia tài sản sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và nợ chung trong thời kỳ hôn 

nhân giữa ông Đ và bà L. 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung gồm quyền sử dụng nhà, sổ tiết 

kiệm tại Ngân hàng, các ruộng nông nghiệp. Đối với sổ tiết kiệm và đất nông 

nghiệp hai bên tự thỏa thuận, theo đó yêu cầu chia căn nhà, công trình phụ, cây 

cối, công sức đóng góp. Bị đơn yêu cầu hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Đ1 

Tòa án cấp sơ thẩm chấm nhận yêu cầu của bị đơn về việc hủy GCNQSDĐ, chia 

cho bị đơn 1 phần đất trong tổng số diện tích đất nêu trên cùng tài sản trên đất. 

Nguyên đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, Tòa cấp 

phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao lại cho cấp sơ thẩm giải quyết vì Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên hủy GCNQSDĐ là không đúng thẩm quyền; bị đơn có yêu 

cầu độc lập nhưng cấp sơ thẩm không yêu cầu nộp tạm ứng án phí là vi phạm thủ 

tục tố tụng; tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết quyết được bản chất và vấn đề cốt 
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lõi của vụ việc; tòa án cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng. 

13.  

Bản án số 21/2019/HNGĐ-PT ngày 08/07/2019  

Vv chia tài sản sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và nợ chúng trong thời kỳ hôn 

nhân. 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử lại theo quy định, bởi tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người tham gia tố 

tụng là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; nguyên đơn có đơn yêu 

cầu bổ sung tài sản yêu cầu chia nhưng tòa án cấp sơ thẩm không làm thủ tục 

thông báo nộp tạm ứng án phí và thông báo thụ lý bổ sung mà giải quyết luôn là 

vi phạm quy định của luật tố tụng; tại phiên tiếp cận công khai chứng cứ Tòa án 

cấp sơ thẩm mới giải thích cho bị đơn làm đơn yêu cầu phản tố trong khi tại bản 

tự khi bị đơn đã có đề nghị là thiếu sót, vi phạm luật tố tụng; Tòa án cấp sơ thẩm 

chưa thu thập chứng cứ để làm rõ tài sản nào là tài sản của Công ty, tài sản nào 

là tài sản chung của vợ chồng, chưa đối chất để làm rõ nguồn gốc hình thành tài 

sản, công sức đóng góp của mỗi bên là thiếu sót. 
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14.  

Bản án số 24/2019/HNGĐ-PT ngày 13/11/2019  

Vv tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn 

Nguyên đơn yêu cầu được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, cụ thể 50% 

giá trị tài sản nhà đất và nhận giá trị bằng tiền còn hiện vật thì giao cho bị đơn. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc chia tài 

sản chung nhưng chia theo tỷ lệ l 30% cho nguyên đơn và 70% cho bị đơn. 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản 

án sơ  thẩm theo hướng chia theo tỷ lệ 35% cho nguyên đơn, còn lại là của bị 

đơn. 
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15.  

Bản án số 113/2020/HNGĐ-PT ngày 03/3/2020  

Vv tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi yêu cầu xác định tài sản chung và phân chia theo thỏa thuận 

mà các bên đã cam kết. 

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm hai bên đã thỏa thuận được việc giải quyết việc phân 

chia tài sản chung. 

Bị đơn kháng cáo bản án cấp sơ thẩm và yêu cầu xem xét lại yêu cầu phản tố. 

Sau đó, giữa nguyên đơn và bị đơn đã thống nhất được việc phân chia nê yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm công nhận thỏa thuận này. 
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16.  

Bản án số 10/2020/HNGĐ-PT ngày 06/03/2020  

Vv chia tài sản chung sau khi ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng chia lại giá trị tài sản tranh chấp theo yêu cầu định giá lại toàn bộ của bị 

đơn so với việc tự thỏa thuận giá trị tài sản tại cấp sơ thẩm. 

171-181 

17.  
Bản án 04/2020/HNGĐ ngày 11/03/2020 

Vv Tranh chấp tài sản và cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn  

 

 



Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia quyền sử dụng đất là tài sản chung, cấp 

dưỡng cho con, chia các khoản lợi tức từ việc cho thuê căn nhà của hộ gia đình, 

bồi thường số tiền mà bà đã phải đi thuê trọ, đảm bảo chỗ ở cho bà, yêu cầu 

được trả số tiền đền bù căn phòng của vợ chồng đã bị thu hồi. 

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu khởi kiện về cấp dưỡng và trả lại tiền 

đền bù căn phòng của vợ chồng, còn các yêu cầu khởi kiện khác thì không chấp 

nhận. 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn về việc 

chia công sức đóng góp của bà để duy trì tài sản. 
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18.  

Bản án số 25/2019/ HNGĐ-PT ngày 24/10/2019  

Vv tranh chấp chia tài sản sau ly hôn 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu được giao sử dụng một nửa diện tích đất là tài sản 

chung để canh tác. 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn công nhận tài 

sản chung của vợ chồng mặc dù đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn và sửa bản án 

sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tạm giao cho bị đơn quản lý toàn bộ thửa đất là quyền sử dụng chung và bị đơn 

được sở hữu riêng các cây cao su được trồng trên đất. 

195-206 

19.  

Quyết định Giám đốc thẩm số 01/2017/HNGĐ-GĐT ngày 15/02/2017 

Vv tranh chấp tài sản sau ly hôn 

Hội đồng thẩm phán Tòa án án nhân dân tối cao đã hủy một phần bản án hôn 

nhân và gia đình cấp phúc thẩm và hủy một phần bản án hôn nhân và gia đình 

cấp sơ thẩm. Giao cho cấp sơ thẩm xét xử lại phần bị hủy vì tòa án hai cấp xác 

định tiền vay là ngoại tệ, sau đó quy ra tiền Việt để buộc trả nợ là không phù 

hợp. Việc xem xét tài sản trả nợ liên quan đến việc xem xét nguồn tạo ra tài sản 

chung vợ chồng nên cần xem xét lại. 

207-217 

20.  

Quyết định giám độc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 03/4/2019 

V/v tranh chấp về ly hôn và chia tài sản sau ly hôn 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối 

với quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao 

tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết 

định Giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng 

để giữ nguyên bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm, bởi lẽ Luật HN&GĐ 2000 

chỉ quy định chủ thể là người vợ hoặc người chồng ly hôn được chia công sức 

đống góp vào gia đình bên vợ hoặc bên chồng chứ không quy định việc chia 

công sức cho đối tượng khác, kể cả con. Do đó, quyết định giám đốc thẩm của 

TANDCC tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm về phần này là sai lần 

nghiêm trọng cả về áp dụng pháp luật lẫn căn cứ thực tế. 

218-226 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH LAI CHÂU                             Độc lập- Tự do- hạnh phúc 

Bản án số: 01/2017/HNGĐ -PT                              

            Ngày 28/7/2017 

V/v “Chia tài sản chung sau khi ly hôn”                          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

        Thành phần Hội đồng xét xử Phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hoà 

Các Thẩm phán: Ông Thào A Chía và ông Vàng Xuân Hiệp. 

Thư ký ghi biên bản phiên toà:  Bà Trịnh Thị Huế - CB Tòa án 

Đại diện VKSND Tỉnh Lai Châu tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Bích Ngọc 

Trong ngày  28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở TAND tỉnh Lai Châu, xét xử công 

khai vụ án thụ lý số: 01/2017/HNGĐ - PT ngày 23/6/2017 về việc “Chia tài sản 

chung sau khi ly hôn”  do bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2017/DS - ST ngày 09/5/2017 

của TAND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử phúc thẩm số: 09/2017/ QĐ-PT ngày 07tháng  07 năm 2017 giữa các 

đương sự:  

  *Nguyên đơn:  

Anh Phạm Văn T (Phạm Văn Th) - Sinh năm 1971 (Có mặt). 

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Trú tại: Bản K 2, xã BL, huyện TĐ,  tỉnh Lai Châu. 

  *Bị Đơn:  

Chị Hoàng Thị L - Sinh năm 1971 (Có mặt). 

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam; Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp. 
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Trú tại: Bản K 2, xã BL, huyện TĐ,  tỉnh Lai Châu. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các biên bản ghi lời khai tại Toà án, 

nguyên đơn ông Phạm Văn T trình bày:  

Ông và bà Hoàng Thị L xây dựng gia đình với nhau từ năm 2004, sau đó 

cả hai vợ chồng cùng nhau đi làm ăn tại bãi vàng ML, vì bận công việc nên đến 

2009 mới đăng ký kết hôn, quá trình chung sống do không hợp tính tình nên 

thường xuyên cãi vã nhau, ông và bà L không có con chung. Ông và bà L đã ly 

hôn năm 2014 bằng Quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Khi giải quyết vụ án 

hôn nhân vào năm 2014, ông và bà L thỏa thuận về phần tài sản chung, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình sống chung với nhau ông và bà L cùng nhau tích góp tạo dựng 

được một số tài sản chung gồm: 01 mảnh đất 146,7 m
2
 (diện tích thực tế đo đạc 

được là 149,1 m
2
) mua của ông Đặng Quang Đ, bà Tạ Thị Th ngày 20/4/2005 với 

giá 15.000.000 đồng, tại phiên tòa ông T khai mua đất của ông Đ với số tiên tiền 

60.000.000 đồng, việc mua bán có xác nhận của cán bộ địa chính xã BL là ông 

Đặng Thế Ch và Phó chủ tịch xã là ông Nguyễn Trọng T, việc mua bán còn có 

một số người làm chứng như ông Đinh Ngọc H và trưởng bản là ông Bùi Văn T, 

khi  mua bán đất ông và bà L trực tiếp giao dịch và trả tiền mua đất cho ông 

Đương, hợp đồng chuyển nhượng đất do bà L đứng tên, trong khoảng thời gian từ 

7/2006 đến năm 2007 ông và bà L xây 01 ngôi nhà cấp 4 khoảng 50 m
2
, nhà tắm 

và nhà vệ sinh 07 m
2
, bếp  15 m

2
, đến năm 2009 xây 40 m

2
 tường rào và 01 

chuồng lợn 10 m
2
. Khi xây nhà và các công trình nói trên ông và bà L trực tiếp 

thuê thợ, bà L trả tiền mua vật liệu và trả tiền công thợ. Tổng giá trị nhà, đất là 

khoảng 250.000.000 đồng, ông cho rằng toàn bộ tài sản nói trên là tài sản chung 
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của ông và bà L, nay ông và bà L không tự chia được tài sản nói trên nên yêu cầu 

Tòa án nhân dân huyện TĐ chia đôi giá trị tài sản. 

Bị đơn bà Hoàng Thị L trình bày: Bà và ông T đăng ký kết hôn ngày 

04/9/2009 tại UBND xã BL, huyện TĐ Trước đó vào ngày 20/4/2005 bà có nhận 

chuyển nhượng của ông Đặng Quang Đ, bà Tạ Thị Th diện tích 147,6 m
2
 đất thổ 

cư tại bản K2, xã BL, huyện TĐ trên đất có 01 ngôi nhà gỗ với giá 60.000.000 

đồng, khi giao dịch mua bán đất chính bà trực tiếp giao dịch và trả tiền cho ông Đ 

(chồng bà Th). Lúc mua đất của ông Đ, bà Ththì bà và ông T chưa kết hôn, số 

tiền bà dùng để mua đất ông Đ, bà Th là do năm 2003 bà có bán 01 mảnh đất tại 

Khu cơ quan, thị trấn nông trường TĐ, huyện PT cũ, nay là phường TP thành phố 

Lai Châu cho ông Nguyễn Đức Q với giá 75.000.000 đồng. Đến khoảng tháng 6 

năm 2006 thì bà xây nhà và các công trình phụ trên đất, quá trình xây nhà do ông 

T là người quen biết nên thỉnh thoảng có đến dọn dẹp và trông nom vật liệu để 

xây nhà bếp và công trình phụ, đến năm 2009 bà mới kết hôn với ông T. Toàn bộ 

số tiền xây nhà, xây bếp, công trình phụ, trả công thợ hết khoảng 70.000.000 

đồng, sau đó làm công trình phụ bà dùng tiền tiết kiệm để làm, chi phí toàn bộ từ 

xây nhà, công trình phụ, trả công thợ do một mình bà đứng ra giao dịch và thanh 

toán, ông Tuận hoàn toàn không đóng góp, bà chỉ sống chung với ông T, toàn bộ 

nhà, đất và các công trình trên đất do là tài sản riêng của bà, bà không thỏa thuận 

với ông T về việc sáp nhập số tài sản trên làm tài sản chung. Quá trình chung 

sống từ khi kết hôn đến khi ly hôn, do ông T có nợ Ngân hàng nông nghiệp 

huyện TĐ 25.000.000 đồng và Ngân hàng chính sách xã hội huyện TĐ 

10.000.000 đồng bà đã trả thay cho ông T. 

Nay ông T yêu cầu Tòa án xác định số tài sản nói trên là tài sản chung và 

yêu cầu chia đôi, bà không đồng ý vì cho rằng toàn bộ tài sản nói trên là tài sản 

riêng của bà tạo dựng được trước thời kỳ hôn nhân. Tại phiên tòa bà L cho rằng 

trong thời gian bà làm nhà và các công trình khác ông T có đến giúp đỡ bà trong 
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việc trông coi vật liệu và dọn dẹp nên tự nguyện chi trả số tiền 12.000.000 đồng 

công sức cho ông T 

Lời khai những người làm chứng: 

Ông Bùi Văn T khai: Ngày 20/4/2005 ông có ký xác nhận giấy chuyển 

nhượng đất giữa ông Đặng Quang Đ và bà Hoàng Thị với tư cách là trưởng bản, 

còn nội dung thỏa thuận chuyển nhượng đất và trả tiền giữa ông Đ, bà L ông 

không hề biết, khi ông ký xác nhận việc chuyển nhượng đất chỉ có mặt ông Đvà 

Bà L, không có mặt ông T 

Bà Tạ Thị Th (vợ ông Đ) khai: Năm 2005 chồng bà là ông Đ có chuyển 

nhượng cho bà L mảnh đất cạnh đất của vợ chồng bà với giá 15.000.000 đồng, bà 

L là người trực tiếp trả tiền, khi đó không có mặt ông T. Trong khoảng thời gian 

từ năm 2006 bà đang công tác nên không biết rõ việc L bà đã thuê ai xây nhà 

cũng không biết thời điểm đó bà L và ông T có sống chung với nhau hay không, 

vì bà L thường xuyên đi làm ăn xa, chỉ biết sau này bà L và ông T là vợ chồng. 

Việc mua bán chuyển nhượng đất thời điểm đó do chồng bà và bà L trực tiếp giao 

dịch, có trưởng bản xác nhận. Diện tích đất của bà còn lại bà đã chuyển nhượng 

toàn bộ cho ông Phạm Văn D. 

Ông Đinh Ngọc Hkhai: Năm 2005 ông là người đã giới thiệu cho ông 

Tuận, bà Lan mua mảnh đất của ông Đ, còn giao dịch mua bán, trả tiền giữa bà L, 

ông T và ông Đ ông không biết, ông cũng không biết thời gian đó ông T, bà L đã 

kết hôn hay chưa, chỉ biết rằng thời gian đó bà L, ông T sống chung với nhau như 

vợ, chồng. Ông không nhớ bà L xây nhà vào thời điểm nào và cũng không biết ai 

là người trực tiếp bỏ tiền ra xây nhà. 

Ông Phạm Văn D khai: Ông làm nhà cạnh nhà bà L khoảng giữa năm 2007 

và làm trưởng bản K2 từ năm 2014 cho đến nay, ông chỉ biết bà L làm nhà trước 

ông khoảng 01 năm, ông không biết bà L ông T kết hôn lúc nào, chỉ thấy ông T 

có đi lại và sống chung với bà L. Đến năm 2009 ông T cùng con trai ông T đến ở 

cùng bà L. 
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Bà Hoàng Thị M khai: Bà là chị gái bà L do thời gian đã lâu bà không nhớ 

vào thời gian nào, ông T và bà L có làm đám cưới tại nhà mẹ đẻ bà là Nguyễn 

Thị Bénay là nhà ông Đinh Ngọc H và Hoàng Thị M 

Ông Nguyễn Đức Q thừa nhận Vào khoảng tháng 9 năm 2003 ân lịch ông 

có mua của bà L mảnh đất hiện tại ông đang ở tại số nhà 248, đường TP Tổ 5, 

phường TP, thành phố Lai Châu, thời điểm đó đất chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, hai bên chỉ viết tay với nhau với giá 75.000.000 đồng. 

Ngày 12/8/2016 bà Hoàng Thị L đã giao nộp cho Tòa án nhân dân huyện 

Tam Đường giấy biên nhận đề ngày 09/11/2014, theo đó ông Nguyễn Văn T có 

lấy một số vật dụng từ bà Hoàng Thị L như 01 ty vi TOSHIBA 42 in, 01 đầu thu 

HD, 01 máy giặt, 01 giường gỗ lát, 01 đệm Sông Hồng, 01 chum đựng nước, 02 

bộ bàn ghế Xuân Hòa và 01 két sắt, trong biên bản ghi rõ “Tài sản phân chia”. 

Ngoài ra bà Hoàng Thị L còn giao một một số tài liệu khác như Hóa đơn thanh 

toán, Hóa đơn bán lẻ, một số giấy xác nhận thanh toán mang tên Hoàng Thị L và 

một số tài liệu, chứng cứ khác. 

Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 12/8/2016 thể hiện: Diện tích 

149,1 m
2
 đất thuộc loại đất liền kề thuộc tờ bản đồ số 71, thửa số 857 trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đặng Quang Đ, Tạ Thị Th có tứ cận tiếp 

giáp như sau:  

Phía bắc giáp Quốc lộ 4D có chiều rộng 4,2 mét; Phía nam giáp đất ông Đỗ 

Tuến S có chiều rộng 4,2 mét; Phía đông giáp đất ông Phạm T có chiều dài 35,5 

mét; Phía tây giáp đất ông Phạm Văn D có chiều dài 35,5 mét. 

Tài sản trên đất: Nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa có diện tích 50 

m
2
; Nhà bếp bán mái lợp tôn xây gạch đỏ  diện tích 16,5 m

2
; Sân nền láng xi 

măng , mái lợp tôn  diện tích 15, 96 m
2
; Nhà vệ sinh xây gạch đỏ đổ mái bằng 

diện tích 6,96 m
2
; Tường rào xây gạch bi và chuồng lợn ông T, bà La không yêu 

cầu xem xét. 
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Ngày 15/8/2016 ông Phạm Văn T làm đơn yêu cầu Tòa án định giá tài sản 

đối với diện tích đất và toàn bộ tài sản trên đất, đồng thời nộp số tiền 1.000.000 

đồng chi phí định giá tài sản. Kết luận định giá tài sản ngày 23/8/2016 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện TĐ thể hiện: Đất thổ cư theo hợp đồng chuyển 

nhượng ngày 20/5/2005 là 126.000.000 đồng; Nhà cấp 4 lợp mái tôn, nền lát 

gạch hoa, diện tích 50 m
2
 là 15.700.000 đồng; Nhà bếp xây gạch đỏ, lợp mái tôn 

lát gạch hoa 16,8 m
2
 là 2.000.000 đồng; Sân trước lợp mái tôn, nền láng xi măng  

diện tích 15,96 m
2
 là 1.500.000 đồng; Nhà tắm xây gạch đỏ, đổ mái bằng diện 

tích 6,96 m
2
 là 4.700.000 đồng. Tổng giá trị đất và tài sản trên đất có tổng giá trị 

149.900.000 đồng. 

Tòa án nhân dân huyện TĐ đã tiến hành hòa giải nhiều lần, nhưng các 

đương sự đã không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. Toà án nhân dân 

huyện TĐ đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 04/2017/DS - ST ngày 9/5/2017 của TAND 

Huyện TĐ  đã quyết định:  

1.Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phạm VănT; 

Công nhận diện tích đất 146,7m
2
 thuộc thửa số 71 trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang tên hộ ông Đặng Quang Đ, bà Tạ Thị Th, địa chỉ: Bản Km 2 

Xã BL, huyện TĐ, tỉnh Lai châu  có giá trị 120.000.000đ cùng các tài sản trên đất 

gồm Nhà cấp 4 lợp mái tôn nền lát gạch hoa diện tích 50m
2
; Nhà bếp xây gạch đỏ 

lợp mái tôn lát gạch hoa 16,8m
2; 

Sân trước lợp tôn láng nền xi măng diện tích 

15,96m
2
; Nhà tắm xây gạch đỏ đổ mái bằng diện tích 6,96m

2
. Tổng trị giá tài sản 

trên đất 23.900.000đ. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Hoàng Thị L về việc chi trả cho ông Phạm 

văn T số tiền 12.000.000đồng tiền công sức đóng góp trong việc tạo dựng khối 

tài sản riêng của bà L. 

Ngoài ra cấp sơ thẩm còn tuyên phần án phí, quyền kháng cáo của đương 

sự.  
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Ngày 13/5/2017 ông Phạm Văn T viết đơn kháng cáo không đồng ý với nội 

dung bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chia đôi giá trị mảnh đất và 

tài sản trên đất bằng tiền. 

Tại cấp phúc thẩm ôngT  vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.  Đại diện 

Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Lai Châu phát biểu việc tuân theo pháp luật ở giai 

đoạn xét xử phúc thẩm và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của nguyên đơn ông Phạm Văn T và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, căn cứ vào lời khai của các đương 

sự tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, trên cơ sở xem xét lời phát biểu của Đại diện 

VKSND Tỉnh Lai Châu tại phiên toà phúc thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1].Về tố tụng:  Việc ông Phạm Văn T cho rằng 01 mảnh đất 146,7 m
2
 

(diện tích thực tế đo đạc được là 149,1 m
2
) mua của ông Đặng Quang Đ, bà Tạ 

Thị  Th ngày 20/4/2005  và ngôi nhà cấp 4 khoảng 50 m
2
, nhà tắm và nhà vệ sinh 

07 m
2
, bếp  15 m

2
,  40 m

2
 tường rào và 01 chuồng lợn 10 m

2
.  Tổng giá trị nhà, 

đất là khoảng 250.000.000 đồng, ông cho rằng toàn bộ tài sản nói trên là tài sản 

chung của ông và bà L, ông yêu cầu Tòa án nhân dân huyện TĐ chia số tài sản 

trên là thuộc thẩm quyền của Toà án được quy định tại điều 28 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

[2]Về nội dung:  

Xem xét nguồn gốc hình thành khối tài sản mà ông T cho rằng là tài sản 

chung. Hội đồng xét xử xét thấy: 

Đối với diện tích đất 146,7 m
2
, cả bà L, ông T và ông Đ bà Th là người có 

đất đều xác nhận vợ chồng ông Đ bà Th bán cho bà Lan ngày 20 tháng 4năm 

2005 với giá 60.000.000 đồng. Trong giấy chuyển nhượng đề ngày 20/4/2005 có 

chữ ký của ông Đ bà Th và bà L không có chữ ký của ông T. Ngoài ra ông T là 
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trưởng bản xác nhận khi ông ký xác nhận về việc chuyển nhượng mảnh đất nói 

trên chỉ có ông Đ và bà L không có ông T. Ngoài ra bà L chứng minh được 

nguồn tiền để mua mảnh đất nói trên là do bà bán mảnh đất ở  Đường TP- Thành 

phố Lai Châu cho ông Nguyễn Đức Q được 75.000.000 đồng. Về nội dung này 

đã được ông Q xác nhận. (Lời khai ông Đinh Ngọc H chỉ biết giới thiệu cho ông 

Tvà bà L mua mảnh đất nói trên còn việc mua bán như thế nào, ông T, bà L kết 

hôn thời điểm nào ông không hay biết). Qua giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì 

ngày 04/9/2009 ông T và bà L mới đăng ký kết hôn. Mảnh đất này có trước thời 

điểm ông T và bà L đăng ký kết hôn.Việc ông T đưa ra chứng cứ ông đã sống 

chung với bà L từ năm 2004 và cùng bà L tạo dựng tài sản chung xong không có 

căn cứ việc ông cùng bà L mua mảnh đất hiện bà L đang ở là của ông và bà L nên 

cấp sơ thẩm xác định mảnh đất có diện tích 146,7 m
2
 là tài sản riêng của bà L là 

có căn cứ. 

Đối với các tài sản trên đất là ngôi nhà cấp 4 khoảng 50 m
2
, nhà tắm và nhà 

vệ sinh 07 m
2
, bếp  15 m

2
 xây năm 2007; 40 m

2
 tường rào và 01 chuồng lợn 10 

m
2
 xây năm 2009 tổng trị giá tài sản trên đất theo hội đồng định giá cấp sơ thẩm 

có giá trị 23.900.000 đồng. Khi xây các công trình trên đất bà L là người thuê 

thợ, trả tiền vật liệu và thanh toán tiền công, ông T không xuất trình được tài liệu 

chứng cứ chứng minh đã cùng bà L bỏ tiền để xây dựng các công trình này nên 

không có căn cứ cho rằng những tài sản này tài sản chung của ông T và bà L. Tại 

cấp phúc thẩm ông T xuất trình một số biên lai  về việc ông cho rằng ông có thu 

nhập từ việc khai thác vàng là các biên lai  ông bán vàng nhưng không có chữ ký 

của người mua và  xuất trình ba người làm chứng là ông Đào Thế V, Nguyễn 

Văn K, Phạm Văn B. Ông cho rằng những người này ông đã quen biết từ lâu và 

biết được những ông này biết được việc ông cùng bà L tạo dựng nên tài sản là 

mảnh đất và tài sản trên đất. Như vậy các tài liệu này và những người làm chứng 

nêu trên ông đã biết được tại cấp sơ thẩm nhưng ông không xuất trình, do đó 
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không thuộc những chứng cứ được quy định taị điều 287 BLTTDS, do đó cấp 

phúc thẩm không xem xét.     

Tuy nhiên bà L cũng thừa nhận trong thời gian bà làm nhà ông T cũng có 

công sức trong việc giúp bà dọn dẹp và trông coi vật liệu, bà L đã tự nguyện trả 

công sức đóng góp của ông T trong việc  tạo  dựng nên các tài sản này là 

12.000.000 đồng và ngoài ra tại  giấy biên nhận đề ngày 09/11/2014, theo đó ông 

Nguyễn Văn T có lấy một số vật dụng từ bà Hoàng Thị L như 01 ti vi TOSHIBA 

42 inh, 01 đầu thu HD, 01 máy giặt, 01 giường gỗ lát, 01 đệm Sông Hồng, 01 

chum đựng nước, 02 bộ bàn ghế Xuân Hòa và 01 két sắt, trong biên bản ghi rõ 

“Tài sản phân chia”. Về số tài sản này cả bà L và ông T không có đề nghị gì nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. Riêng việc bà L tự nguyện chi trả ông T công 

sức đóng góp12.000.000 đồng, xong tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm ông T không 

đồng ý với sự tự nguyện này và đề nghị Hội đồng xét xử chia theo đúng quy định 

của pháp luật. Xét thấy đây không phải là sự thoả thuận của đương sự nhưng  Toà 

án cấp sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của bà L trong khi ông T không đồng ý là 

không có cơ sở và không đúng với bản chất yêu cầu của nguyên đơn ông T. Công 

sức đóng góp của ông T phải được xác định trong việc hình thành nên các tài sản 

trên đất. Căn cứ vào lời khai của hai bên đương sự và các tài liệu trong hồ sơ thì 

có căn cứ xác định ông T đã có công sức trong việc giúp bà dọn dẹp và trông coi 

vật liệu trong việc xây dựng các tài sản trên đất. Do đó cần chia cho ông T một 

phần giá trị tài sản trên đất trong tổng số 23.900.000 đồng. Công sức đóng góp 

này không thể xác định được bằng số tiền cụ thể, Hội đồng xét xử cân nhắc và 

quyết định chia cho ông T trị giá tương đương với 1/3 giá trị tài sản trên đất là 

8.000.000đ là thoả đáng.    

[3].Về án phí: Tổng giá trị tài sản ông T đề nghị chia 149.900.000đ/2 = 

74.950.000 đồng. Được Toà án chấp nhận 8.000.000 đồng. Số không được Toà 

án chấp nhận 66.950.000 đồng, ông T phải chịu án phí là: 66.950.000,0 x 5% = 
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3.347.500,0 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Ông T không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. 

[4].Về chi phí định giá tài sản: Có căn cứ về việc ông T có công sức trông 

nom trong việc hình thành các tài sản trên mảnh đất 146,7 m
2
 nên cả ông T và bà 

L mỗi bên phải chịu ½ chi phí định giá tài sản: 1.000.000,0 đồng : 2 = 500.000,0 

đồng. 

Vì các lẽ trên 

Căn cứ vào khoản 2 điều 308, khoản 1 điều 309/Bộ luật tố tụng Dân sự 

2015 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Chấp  nhận  một phần kháng cáo của ông Phạm Văn T và sửa một phần  

bản án dân sự sơ thẩm số 04/2017/DS - ST ngày 9/5/2017 của TAND Huyện TĐ 

, Tỉnh Lai Châu. 

Cụ thể: 

Áp dụng điều 43,44,59 Luật Hôn nhân gia đình; Điều 357 Bộ luật Dân sự; 

Điều 28, điều 147,148,165 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH14: Xử 

1. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Phạm Văn T về việc chia tài 

sản chung đối với bà Hoàng Thị L. 

2. Xác định diện tích 146,7m
2
 tại thửa 857, tờ bản đồ số 71 trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đặng Quang Đ, bà Tạ Thị Th địa chỉ K2 

xã BL, Huyện TĐ, tỉnh Lai Châu trị giá 126.000.000,0đ có tứ cận như sau; Phía 

bắc giáp Quốc lộ 4D có chiều rộng 4,2 mét; Phía nam giáp đất ông Đỗ Tuấn S có 

chiều rộng 4,2 mét; Phía đông giáp đất ông Phạm T có chiều dài 35,5 mét; Phía 

tây giáp đất ông Phạm Văn D có chiều dài 35,5 mét là tài sản riêng của bà Hoàng 

Thị L. 
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3.Bà  Hoàng Thị L được sử dụng các tài sản trên mảnh đất 146,7m
2
 nói 

trên bao gồm: một ngôi nhà cấp 4 khoảng 50 m
2
, nhà tắm và nhà vệ sinh 07 m

2
, 

bếp  15 m
2
 xây năm 2007;  40 m

2
 tường rào và 01 chuồng lợn 10 m

2
. Tổng trị giá 

tài sản trên đất có giá trị 23.900.000 đồng. Bà L có trách nhiệm trả cho ông Phạm 

Văn T 8.000.000,0đồng( Tám triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành thì bên phải thi 

hành án phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

Lãi xuất phát sinh trong thời gian chậm trả được xác định theo quy định tại 

khoản 2 điều 357 Bộ luật Dân sự. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 

theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, 

người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cương chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6,7,7a và điều 9 Luật Thi hành án Dân sự, thời hiệu thi hành được quy định 

tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Về án phí:  Ông Phạm Văn Tphải chịu 3.347.500,0 đồng án phí dân sự 

sơ thẩm, không phải chụi án phí dân sự phúc thẩm. Ông T đã nộp 6.250.000đồng 

tạm ứng án phí theo biên lai số 0000904 ngày 06/06/2016. Nay được hoàn lại 

2.902.500,0 đồng . Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm ông T đã nộp 300.000, 

đồng tại Biên lai số 0000998 ngày 19/5/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự 

Huyện TĐ,  nay ông T được hoàn lại 300.000,0 đồng. 

Bà Hoàng Thị L có trách nhiệm trả ông T 500.000,0 đồng chi phí định giá 

tài sản. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (28/7/2017). 

Nơi nhận                                          T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh;                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- TAND Huyện Tam Đường 

- VKSND; Huyện Tam Đường 

- Chi cụcTHADS Huyện Tam Đường 

- Các Đương sự 

- Lưu HSVA; 

-Lưu Toà PT;       
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

───────────── 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
───────────────── 

Bản án số: 225/2018/HN-PT 

Ngày: 07/02/2018. 

V/v “tranh chấp tài sản chung sau 

khi ly hôn” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Phan Thị Minh Nguyệt. 

  Các Thẩm phán: 1/ Bà Nguyễn Lê Thiên Hương. 

                  2/ Ông Nguyễn Văn Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hiển – Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Phạm 

Hoàng Lâm – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 01 và ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

474/2017/TLPT-DS ngày 11 tháng 10 năm 2017 về  “tranh chấp tài sản chung 

sau khi ly hôn” 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 

2017 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo, kháng 

nghị. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 383/2018/QĐ-PT ngày 22 tháng 

01 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lưu Vinh D, sinh năm 1965. 

Địa chỉ: 38/17A A, Phường 24, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp: Ông Phan Tấn T, sinh năm 1960 (Được ủy quyền 

theo giấy ủy quyền công chứng số 000657 quyển số 01/2018/TP/CC-SCC/HĐGD 

lập ngày 11/01/2018 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Y). 

Địa chỉ: 68/14 Đường B, phường X, quận E, Thành phố Hồ Chí Minh.  

(Có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Chính N- 

Luật sư – Văn phòng Luật sư T- Chính Nghĩa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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Địa chỉ: 203/2/23 đường G, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 
 

 
 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm 1965. 

Địa chỉ: 311/11 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Anh D- Luật 

sư – Công ty Luật M thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: 42/8B đường T, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

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

3.1. Bà Lưu Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1986. 

Người đại diện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Bích 

N, sinh năm 1963 (Được ủy quyền theo giấy ủy quyền công chứng số 01362, quyển số 

02/2017/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/8/2017 lập tại Văn phòng Công chứng Huỳnh 

Thị Ngọc Y. 

Địa chỉ: 255/65/3 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

3.2. Ông Lưu Thế V, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: 255/65/1 (số mới 311/7 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

4. Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: Bà Lê Thị N, sinh năm 1933. 

Địa chỉ: 311/11 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(Có mặt). 
  

 
 

 

 

5. Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim N. 

6. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông Lưu Vinh D trình bày: 

Ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N kết hôn năm 1986. Sau khi kết 

hôn, ông D và bà N sống tại nhà cha mẹ ông D tại số 31 C, Phường 19, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, ông D và bà N mua, chuyển nhượng phần 

đất trống của cha mẹ bà N là ông Nguyễn Công T và bà Lê Thị N với giá 10 

lượng vàng SJC. Ông D và bà N xây dựng căn nhà số 311/11 (số cũ 255/65D) L, 

Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, với chi phí là 15 lượng vàng, tổng 

cộng là 25 lượng vàng từ số tiền do ông D bán ½ căn nhà số 31 C, Phường 19, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh do cha mẹ của ông D cho. Lúc mua, chuyển 
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nhượng là phần đất trống, chưa có bất cứ công trình xây dựng gì. Sau khi mua 

đất, hai vợ chồng có xây dựng nhà vào cuối năm 1996. 

Ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N đã ly hôn theo quyết định số 

314/QĐ-CNTT ngày 26/8/2005. Lúc bấy giờ, ông D và bà N không yêu cầu chia 

tài sản chung. Nay, ông D yêu cầu Tòa án xác định tài sản chung chưa chia giữa 

ông D và bà N là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 311/11 

L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu chia 50% giá trị 

quyền sở hữu nhà ở à quyền sử dụng đất nêu trên. Giá trị phần đất và nhà trên 

ông D đưa ra theo Biên bản xác định giá trị tài sản ngày 04/10/2014 là 

2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim N trình bày: Năm 1986, bà Nguyễn Thị Kim N 

kết hôn với ông Lưu Vinh D. Bà N và ông D sinh sống tại 31 C, Phường 19, quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, bà N và ông D chuyển về sinh sống tại căn 

nhà của cha mẹ bà N tại số 311/11 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà N và ông D có sửa chữa căn nhà để ở. Cha mẹ của bà N có cho ông D nhập hộ 

khẩu tại địa chỉ trên. Năm 1988, ông D có vợ bé tên là Huỳnh Hữu Thùy Nga và có 

hai con chung sinh năm 1989 và năm 1995. 

Năm 1999, ông D tự ý đăng ký kê khai nhà đất nhưng không cho bà N biết. 

Bà Nguyễn Thị Kim N không đồng ý với yêu cầu của ông D bỏi vì đây là đất 

của cha mẹ của bà N. Nếu như đó là tài sản chung của vợ chồng thì đã chia từ lúc 

ly hôn rồi. 

Đối với giá trị tài sản mà ông D đưa ra, bà N không đồng ý. Tuy nhiên, bà N 

không đồng ý cho việc đo vẽ, định giá tài sản vì cho rằng đây không phải là tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bởi các lý do: 

Thứ nhất, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 314/QĐ-

CNTT ngày 26/8/2005 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã 

ghi nhận ông D, bà N không có tài sản chung, vì vậy ông D hiện nay khai chia tài 

sản chung là mâu thuẫn. 

Thứ hai, Bản án số 78/2011/DS-ST ngày 30/9/2011 của Tòa án nhân dân 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và bản án số 118/2012/DS-PT ngày 28/02/2012 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận bà N không có quyền 

sở hữu căn nhà 311/11 L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh mà thuộc 

quyền sở hữu của cha mẹ bà N. 

Thứ ba, Giấy cho đất viết tay của ông Nguyễn Công T có ghi ngày sang 

nhượng là 15/8/1988 và ông D có trình bày là đất trống, tuy nhiên trong tờ kê khai 

ruộng đất ngày 20/8/1999 ông D có xác định xây dựng T12/1986 như vậy đây là 

mâu thuẫn trong lời khai. 

Thứ tư, đề nghị nguyên đơn nêu rõ việc mua đất và đưa vàng cụ thể cho ai, 

có biên nhận hay chứng cứ gì không. 

Từ những lẽ trên, bà N xác định nhà đất nêu trên không phải là tài sản chung 

của ông D và bà N nên đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của ông D. 
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Lưu Nguyễn Ngọc H trình bày: Căn nhà số 311/11 L, Phường 13, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh có từ năm 2006 đến giờ, căn nhà được sửa chữa 

04 lần và đều có sự đóng góp của bà H, cụ thể: 

Lần 1: Năm 2006, xây nhà tắm bà H đóng góp 10.000.000 đồng. 

Lần 2: Năm 2008, xây thêm 01 phòng trên tầng thượng, bà H bỏ chi phí 

40.000.000 đồng. 

Lần 3: Năm 2012: Sửa chữa toàn bộ nhà bao gồm nâng nền, lăn sơn, lát 

gạch, thay cửa, hệ thống điện bà H bỏ chi phí 100.000.000 đồng. 

Lần 4: Năm 2014 – 2015: Sửa lại phòng trên tầng thượng, xây bếp, bà H bỏ 

chi phí 40.000.000 đồng. 

Tổng chi phí bà H đã bỏ ra để cải tạo căn nhà là 190.000.000 đồng nhưng bà 

H không yêu cầu đòi lại chi phí trên. 

2/ Ông Lưu Thế V trình bày: 

Lúc ông Lưu Vinh D bỏ nhà đi thì căn nhà số 311/11 (số cũ 255/65F) L, 

Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh của ông bà ngoại mà bà N và các con 

ở đã xuống cấp. Sau này, bà Lưu Nguyễn Ngọc H đi làm có thu nhập nên đã chi 

phí sửa chữa và xây thêm phòng trên lầu để gia đình sinh hoạt tốt hơn, do thời gian 

đã lâu nên ông Vinh không nhớ chính xác thời điểm nào còn số tiền bao nhiêu thì 

ông Vinh không biết. Ông Vinh xác nhận việc sửa chữa bốn lần như bà N trình bày 

là đúng. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 

2017 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: 

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm c Khoản 1 

Điều 39, điểm c Khoản 1 Điều 217, Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

Căn cứ Điều 99, Điều 100 và Điều 101 của Luật đất đai năm 2014; 

Căn cứ Điều 213, Điều 219 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 59 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; 

Căn cứ Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Vinh D là 

nguyên đơn. 

2. Xác định quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 311/11 (số cũ 

255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung trong 

thời kỳ hôn nhân của ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N. 

3. Phân chia cho ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N, mỗi người 

được hưởng 50% trị giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 311/11 (số 

cũ 255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi 

hành án của các đương sự theo qui định của pháp luật. 

Ngày 31/8/2017, bà N có đơn kháng cáo với nội dung: kháng cáo toàn bộ 

bản án số số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do kháng cáo vì bản án sơ thẩm được đưa 

ra xét xử ngày 25/8/2017 và tuyên án ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận quan điểm của người đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn, bác yêu cầu của đại diện bị đơn không giải thích lý do. 

Quan điểm và lập luận của bản án đã tuyên ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh không đầy đủ, không khách quan và hoàn toàn 

phiến diện làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp nghiêm trọng của bị đơn. 

Do đó, bà N kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại toàn bộ nội 

dung vụ án. 

Ngày 12/9/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh có kháng nghị số 08/QĐHNPT-VKS-DS với nội dung: 

Về tố tụng: Bản án chia tài sản chung sau ly hôn là nhà đất số 311/11 (số 

cũ 255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất nêu trên có 

nguồn gốc của ông Nguyễn Công T và bà Lê Thị N mua lại của ông Nguyễn T. 

Nguyên đơn ông D cho rằng nhà đất nêu trên ông D và bà N đã được ông Thuận 

tặng cho ông D và bà N. Bị đơn cho rằng nhà đất nêu trên là tài sản của ông Thuận, 

bà Nhung. Ông Thuận, bà Nhung chỉ cho ông D và bà N ở nhờ. Do nguồn gốc nhà 

đất nêu trên chưa rõ ràng nên cần phải đưa bà Lê Thị N và những người thừa kế 

của ông Nguyễn Công T vào tham gia tố tụng. Việc thẩm phán xác định bà Nhung 

là người làm chứng và không đưa những người thừa kế của ông Thuận vào tham 

gia tố tụng sẽ làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của những người trên. 

Nhận thấy Thẩm phán chưa xác định đúng tư cách tố tụng của bà Lê Thị N, đưa 

thiếu người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để thu thập chứng cứ giải quyết vụ án 

theo quy định tại khoản 4, Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Bản án chấp nhận toàn bộ yêu cầu chia tài sản của nguyên đơn 

là không đúng sự thật khách quan của vụ án. Nguyên đơn ông D cho rằng nguồn 

gốc nhà đất tranh chấp là do ông D và bà N xây dựng năm 1996. Nhà cất trên đất là 

của cha vợ là ông Nguyễn Công T nhượng lại cho vợ chồng ông D và bà N vào 

năm 1996 với giá 10 lượng vàng SJC. Tiền xây nhà là 15 lượng vàng SJC. Số vàng 

trên là tài sản do ông D bán ½ căn nhà của cha mẹ ông cho (số 31 C, Phường 19, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1999, ông D và bà N cùng đứng tên đăng 

ký là chủ sở hữu khi kê khai nhà đất. 

Tuy nhiên lời trình bày này không được phía bị đơn thừa nhận. Bà N cho 

rằng phần nhà đất là do cha mẹ bà N có cho vợ chồng bà ở nhờ chứ không bán như 

lời trình bày của ông D. Căn nhà đã được xây dựng từ năm 1986 chứ không phải bà 

và ông D xây dựng nên. 

Ông D đưa ra chứng cứ chứng minh là Giấy cho đất ghi ngày 01/5/1988 với 

nội dung là cha vợ của ông D là ông Nguyễn Công T có cho vợ chồng ông D và bà 

N một phần đất 4m x 25m tọa lạc tại hẻm 255/65 L; Nhưng giấy cho đất chỉ là bản 
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photo, không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật nên căn cứ quy định tại điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì  Giấy cho 

đất thì ông Thuận cho đất vợ chồng ông D cũng có mâu thuẫn, ông D nói mua đất 

nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh việc mua bán cũng như việc giao nhận 

tiền giữa các bên. Mặc khác, nhà đất nêu trên là tài sản chung của bà Nhung và ông 

Thuận, việc ông Thuận lập Giấy cho đất nhưng không có ý kiến của bà Nhung về 

việc cho đất. Trong quá trình giải quyết vu án, bà Nhung cũng trình bày không có 

việc vợ chồng bà tặng cho nhà đất trên cho ông D, bà N. Do bà N, ông D không có 

chỗ ở nên bà và ông Thuận chỉ cho ở nhờ. 

Bản án căn cứ Tờ đăng ký nhà đất năm 1999 ngày 20/8/1999 và giấy giáp ranh 

giới nhà đất lập ngày 28/7/1999 để xác nhận nguồn gốc nhà đất có diện tích 95m
2 
tại 

số 311/11 (số cũ 255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là do tháng 

12/1986 ông Thuận làm giấy tờ cho con ruột là bà N và con rể là ông D. Tuy nhiên, tờ 

đăng ký nhà đất năm 1999 là do người dân tự kê khai về nguồn gốc, diện tích nhà đất 

đang sử dụng, không có giá trị pháp lý xác định chủ sở hữu nhà đất đó. Đồng thời Tờ 

đăng ký nhà đất năm 1999 ngày 20/8/1999 chỉ có chữ ký của ông D, không có chữ ký 

xác nhận của bà N nên cũng không có chứng cứ nào xác định bị đơn thống nhất với lời 

trình bày của nguyên đơn. 

Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận B có công văn số 1157/TNMT 

ngày 22/9/2016 căn cứ Tờ đăng ký nhà đất năm 1999 xác định ông Lưu Vinh D và 

bà Nguyễn Thị Kim N có kê khai nhà đất trên là do ông Thuận làm giấy cho con 

gái là bà N và con rể là ông D, sau đó ông D và bà N tự xây dựng nhà trên phần đất 

nêu trên là chưa chính xác, chưa nêu được cụ thể nguồn gốc nhà đất mà chỉ dựa vào 

Tờ đăng ký nhà đất năm 1999 của ông D là không khách quan. 

Đối với công sức xây dựng nhà, ông D khai tại Tòa án là được xây dựng 

năm 1996 do ông D bán ½ căn nhà của cha mẹ ông cho ông (số 31 C, Phường 19, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh) để lấy tiền xây dựng căn nhà đang tranh chấp. 

Theo Tờ đăng ký nhà đất năm 1999 ngày 20/8/1999 ông D khai tại mục 7 căn nhà 

trên được xây dựng tháng 12/1986 điều này mâu thuẫn với việc ông D khai tại Tòa 

án. Nếu có việc xây nhà năm 1996 thì tại sao trong tờ đăng ký nhà đất năm 1999 

ông D khai nhà xây tháng 12/1986? Ngoài ra, ông D không đưa ra các chứng cứ 

chứng minh có việc mua bán đất đối với ông Thuận cũng như các chứng cứ chứng 

minh cho việc đóng góp xây dựng, sửa chữa nhà số 311/11 (số cũ 255/65F) L, 

Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh nói trên. 

Từ những nhận định trên, có cơ sở xác định nhà đất số 311/11 (số cũ 

255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh không phải là tài sản 

chung vợ chồng giữa ông D và bà N như nguyên đơn trình bày. Bản án sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là hoàn toàn chủ quan, không đánh giá khách 

quan các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cũng không thu thập thêm các chứng cứ 

về nguồn gốc đất để giải quyết vụ án khách quan toàn diện. Như vậy bản án sơ 

thẩm căn cứ vào Điều 99, Điều 100, Điều 101 của Luật đất đai năm 2014, Điều 59 

Luật Hôn nhân và gia đình xác định nhà đất nêu trên là tài sản chung của ông D và 

bà N là không đúng quy định pháp luật. 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm tuyên ông Lưu Vinh D có quyền liên hệ cơ quan 

thi hành án dân sự có thẩm quyền để phát mãi quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở số 311/11 (số cũ 255/65F) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh để phân chia cho ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N là chưa đảm bảo 

quyền lợi của các đương sự. Thẩm phán chưa hỏi các đương sự trong trường hợp 

Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn thì nguyên đơn và bị đơn xử lý việc chia 

tài sản chung bằng hiện vật hay giá trị để phân chia, hoặc bên nào nhận giá trị tài 

sản bằng hiện vật thì có nghĩa vụ thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.  

Bản án tuyên ông D có quyền liên hệ cơ quan thi hành án phát mãi căn nhà 

trên làm ảnh hưởng quyền và lợi ích của các đương sự theo quy định tại Khoản 3 

Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Việc bản án tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là không phù hợp quy 

định của pháp luật.  

Do đó, kháng nghị toàn bộ bản án số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 

năm 2017 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Trần Anh D 

trình bày: 

Kháng cáo toàn bộ bản án số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu sau: 

1/ Nguồn gốc căn nhà 311/11 L, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh: Bà N, 

bà Nhung, bà Ngọc khẳng định là nhà của bà Lê Thị N và ông Nguyễn Công T. 

2/ Từ năm 1996 đến ngày 02/8/2005, ông D bà N không mua bán chuyển 

nhượng bất cứ nhà đất gì cả. Tờ giấy cho đất chỉ do ông Thuận ký, không có chữ 

ký bà Nhung là không hợp pháp. Nếu có việc mua bán 10 lượng vàng thì ông D 

kiện đòi vàng ở phiên tòa khác. 

3/ Đại diện nguyên đơn ông D ghi không có tài sản chung do chưa có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và điều kiện để bà Nhung ly hôn, ép ly hôn là 

không có cơ sở. 

4/ Hợp đồng mua bán giữa ông D và ông D có bán căn nhà 31 C không 

đồng nghĩa có việc nhận chuyển nhượng mua nhà đất 311/11 L, Phường 13, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5/ Đại diện ông D kê khai xây dựng tháng 12/1986 thay vì khai xây dựng 

năm 1996 là không đúng vì nếu sử dụng từ năm 1982 đến nay thì không phải 

đóng quyền sử dụng đất tiền thuế, nếu ông Thuận bà Nhung cho con thì không 

phải đóng thuế. 

6/ Việc kê khai năm 1999 theo yêu cầu của cơ quan chức năng và ký xác 

nhận giáp ranh không phải xác lập quyền sở hữu đất. 

7/ Đại diện ông D khai vì có nhà quy hoạch vấn đề này không tước bỏ 

quyền sở hữu của mình nên việc ghi tài sản chung không có là không hợp lý. 
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8/ Việc xây dựng nhà thời điểm năm 1996 là không đúng vì không có giấy 

phép. Việc ông D nhập hộ khẩu năm 1997 không có nghĩa là quyền sở hữu của 

ông Lưu Vinh D. 

Từ những lập luận nêu trên, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông D.  

- Bà N trình bày: Bà đồng ý với ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bà và không bổ sung gì thêm. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Trần 

Chính N trình bày: 

1/ Căn nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 255/65F (311/11) L, Phường 

13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản của vợ chồng ông Lưu Vinh D và bà 

Nguyễn Thị Kim N được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, về ở tại căn nhà năm 1996 

và năm 1997 nhập hộ khẩu về căn nhà trên. 

2/ Xác định quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tại thời điểm kê 

khai, đăng ký toàn thành phố vào năm 1999 cùng thời điểm với nhà 311/7, 311/9 

L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ đăng ký kê khai nhà 

255/65F (311/11) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên ông 

Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N ghi: ...đến tháng 12/1986 ông Thuận làm 

giấy cho con ruột và con rể, Lưu Vinh D và Nguyễn Thị Kim N tự xây dựng từ 

đó cho đến nay. Mặt khác, giấy xác nhận ranh giới nhà đất của căn nhà 255/65F 

lập ngày 20/8/1999 có chữ ký xác nhận của chủ nhà bên hông là bà Nguyễn Thị 

Bích N, bà N khai hoàn toàn không biết việc ông D kê khai là không đúng và 

không có bắt buộc vợ chồng đứng tên kê khai thì cả vợ chồng đều phải ký tên 

vào tờ đăng ký. 

3/ Ngoài tờ đăng ký nhà đất ngày 20/8/1999 thì chưa có tờ đăng ký đứng 

tên người khác. Viện kiểm sát cấp sơ thẩm cho rằng tờ đăng ký nhà đất không có 

giá trị pháp lý là không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định 

3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11/6/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh: ...Chủ sở hữu nhà (kể cả thành viên của ông đồng sở hữu nhà) hoặc đại 

diện hợp pháp của chủ sở hữu có nghĩa vụ kê khai đăng ký nhà đất. 

4/ Căn nhà được tặng cho hay ở nhờ? Cất năm nào? Tháng 12/1986 hay 

1996. Sự mâu thuẫn trong lời trình bày của ông D, khai là mua 10 lượng vàng 

nhưng lại trình ra giấy cho đất. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ nhưng theo ông không 

cần thiết phải làm rõ vì những chứng cứ trong việc đăng ký, kê khai nhà vào 

năm 1999 đã xác định do ông Thuận cho, cất nhà vào năm 1996 hoàn thành 

tháng 2 năm 1997 nhưng nếu khai cất thời điểm này tức là sau năm 1994 (thời 

điểm Nghị định 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ có hiệu lực) thì sẽ bị 

xử lý xây dựng không phép nên mới khai cất trước đó là năm 1996; Việc bán 

hay cho thì cũng là sự chuyển dịch quyền sử dụng đất từ cha mẹ vợ qua ông D 

và ông D cũng không có yêu cầu đòi lại số vàng đã bỏ ra. 

5/ Áp dụng án lệ số 03/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao công 

bố bằng Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 để giải quyết.  
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6/ Bà Nhung đã không nộp chứng cứ gì để chứng minh căn nhà trên là của 

mình, không đưa ra yêu cầu và cũng không nói gì đến việc cho hay bán căn nhà 

nằm trên đất nên bà Nhung không thể tham gia với tư cách là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan.  

Từ những căn cứ trên, đề nghị Hội đồng xét xử công nhận căn nhà số 

255/65F (311/11) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 

khuôn viên 95m
2
 và các thông tin khác trên tờ đăng ký nhà đất lập ngày 

20/8/1999 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận B cung cấp là tài sản 

chung của ông Lưu Vinh D và bà Nguyễn Thị Kim N và phân chia như án sơ 

thẩm là phù hợp. 

- Ông Phan Tấn Tlà người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Lưu Vinh 

D trình bày bổ sung: Thời điểm đó xây dựng nhà không có xin giấy phép. Trước đây 

năm 1996, nhập hộ khẩu vào nhà bà Nhung, xây nhà xong thì được cấp số nhà năm 

1997 cho ông D và ông D chuyển về ở nhà đó từ năm 1997. Từ khi ở và đăng ký kê 

khai năm 1999 thì không có ai tranh chấp nhà đất nêu trên. 

Về tài sản: ông D không ghi có tài sản không có nghĩa là không có tài sản. Phải 

có điều kiện chấm dứt quyền sở hữu quy định tại Điều 248 - 254 Bộ luật Dân sự. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị Ngọc Hạnh có bà 

Nguyễn Thị Bích N đại diện trình bày: Nhà là của cha mẹ, em tôi là Nguyễn Thị 

Kim N khổ quá nên cho ở, sau này ông D bỏ vợ con đi nên đề nghị trả lại nhà 

cho mẹ tôi ở. Đối với phần sửa chữa bà H không yêu cầu. 
 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng bà Lê Thị N trình bày: Đất và căn nhà cấp 4 cho con gái 

là Nguyễn Thị Kim N ở nhờ thôi nên đề nghị trả lại nhà đất cho bà, bà vẫn để 

cho mẹ con bà N ở.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: 

Việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án: Thẩm phán 

chủ tọa đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá 

trình giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự về “Nguyên tắc xét xử, thành phần hội đồng xét xử, sự  

có mặt của các thành viên trong hội đồng xét xử và thư ký phiên tòa; Phạm vi 

xét xử phúc thẩm” tại phiên tòa phúc thẩm.  

Về nội dung vụ án:  Đề nghị chấp nhận kháng nghị số 08/QĐHNPT-VKS-

DS ngày 12/9/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh theo hướng hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ 

thẩm thu thập đầy đủ chứng cứ, đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào 

tham gia tố tụng để giải quyết triệt để toàn bộ nội dung vụ án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

công khai tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận. Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận định: 
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          [1] Về hình thức: Đơn kháng cáo ngày 31/8/2017 của bà Nguyễn Thị Kim 

N nộp trong thời hạn luật định và đã đóng tạm ứng án phí phúc thẩm ngày 

01/9/2017, là phù hợp với quy định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 nên đơn kháng cáo được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Ngày 08/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

nhận được bản án số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12/9/2017, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định kháng nghị 

số 08/QĐHNPT-VKS-DS đối với bản án số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 

năm 2017 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã được 

làm trong thời hạn luật định, đúng với quy định tại khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 [2] Về nội dung:  

Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Kim N, kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: 

Về tố tụng: Xét trong quá trình giải quyết vụ án cấp sơ thẩm chỉ xác định bà 

Lê Thị N là người làm chứng và không đưa những người thừa kế của ông Nguyễn 

Công T vào tham gia tố tụng vì họ không có đơn yêu cầu độc lập tranh chấp trong 

vụ án này là không đúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Trong vụ án này, việc xác định bà Nhung, ông Thuận tặng cho vợ chồng ông D 

bà N căn nhà 255/65F (311/11) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

hay cho vợ chồng ông D và Ngân ở nhờ đều có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 

của ông Thuận và bà Nhung. Do đó, cấp sơ thẩm không đưa bà Nhung và những 

người thừa kế của ông Thuận tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan là có thiếu sót. 

- Về nội dung: Tại cấp sơ thẩm ông D cung cấp tờ khai đăng ký nhà đất 

ngày 20/8/1999 đối với nhà và đất số 255/65F (311/11) L, Phường 13, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh do ông D kê khai nhưng tài liệu chứng cứ này không 

được bà N, bà Nhung thừa nhận mà cho rằng bà Nhung ông Thuận chỉ cho 02 

vợ chồng bà N ở nhờ, việc kê khai căn nhà trên vào năm 1999 là do ông D tự kê 

khai. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn cung cấp bản photo phiếu 

báo thay đổi về nhân khẩu ngày 18/02/1997 và giấy cấp số nhà ngày 

01/02/1997. Đối với những tài liệu chứng cứ khác như “Giấy cho đất” ngày 

15/8/1988 là bản photo và lời khai mua miếng đất trên với giá 10 lượng vàng 

nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc mua bán đó nên không 

được xem xét. Hội đồng xét xử thấy chỉ với những tài liệu, chứng cứ mà đại diện 

ông D cung cấp và tờ khai nhà đất ngày 20/8/1999 đối với nhà và đất số 255/65F 

(311/11) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ sở xác định 

căn nhà 255/65F (311/11) L, Phường 13, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài 

sản chung của ông D, bà N. 
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Mặt khác, tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

314/QĐ-CNTT ngày 26/8/2005 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh, phần quyết định có ghi: …“3/ Về tài sản: Đôi bên xác nhận không có tài 

sản chung”. Tại phiên tòa sơ thẩm ông D trình bày muốn ly hôn nhanh chóng 

nên không yêu cầu phần tài sản tại phiên tòa phúc thẩm đại diện ông D trình 

bày ông D khai tài sản chung không có vì lúc đó chưa có giấy chứng nhận và 

đây là điều kiện để bà N ly hôn với ông D, ông D nghĩ nhà quy hoạch nên không 

làm giấy tờ được nên không khai với Tòa để yêu cầu và sau khi nhận quyết định 

trên ông D cũng không thắc mắc, khiếu nại gì. Như vậy, theo quyết định tại 

điểm b, Khoản 1 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự thì phần tài sản chung không 

có đã được xác định trong quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. lẽ ra 

khi Tòa án sơ thẩm thụ lý đơn phải trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c 

Khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự: …“Sự việc đã được giải quyết bằng 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án ”. Do đó, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm căn cứ vào Điều 311 Bộ luật Tố tụng dân sự hủy bản án sơ thẩm và đình 

chỉ giải quyết vụ án trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho ông 

Lưu Vinh D. 

Từ những nhận định trên, không có cơ sở chấp nhận lời trình bày của 

người đại diện hợp pháp của ông D và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của ông D, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim N; Chấp nhận 

kháng nghị số 08/QĐHNPT-VKS-DS ngày 12/9/2007 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

[3]. Do hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nên bà N không phải chịu 

án phí phúc thẩm, hoàn tiền tạm ứng án phí sơ thẩm cho ông D theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 148, điểm c Khoản 1 Điều 192, điểm g Khoản 1 

Điều 217, Điều 293, Khoản 4 Điều 308, Điều 311 và Điều 313 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim N; Chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Hủy bản án số 1840/2017/DS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân 

dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho ông Lưu Vinh D. 

2. Án phí: 

2.1. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Kim N số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) 

đồng đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
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AA/2017/0002816 ngày 01/9/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Hoàn tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm cho ông Lưu Vinh D số tiền 

24.375.000 (Hai mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn) đồng theo biên lai thu 

số 01479 ngày 04/11/2013 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

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

 
 Nơi nhận:                                                        
 - Tòa án nhân dân Tối cao; 

 - Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

 - Viện kiểm sát Cấp cao tại TPHCM, 

 - Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM 

 - Tòa án nhân dân quận B, TPHCM; 

 - Chi cục THADS quận B, TPHCM; 

 - Các đương sự (để thi hành) 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

           Lê Phan Thị Minh Nguyệt 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Hữu Giàu 

Các Thẩm phán:                         Ông Ngô Dũng 

                                                              Ông Hoàng Ngọc Linh 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

AG. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh AG: Ông Hồ Văn Ta, Kiểm sát 

viên trung cấp. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh AG xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2018/HN-PT, ngày 22 tháng 02 năm 

2018 về việc tranh chấp “Chia tài sản chung sau ly hôn”. Do bản án dân sự sơ 

thẩm số: 113/2017/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Toà án nhân dân 

huyện TS, tỉnh AG bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 56/2018/QĐXX- 

DSPT ngày 26 tháng 02 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Mai C, sinh năm 1970 (có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG. 

2. Bị đơn:  Bà Mai Thị T, sinh năm 1973 (có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hớp pháp của bị đơn: ông Lại Văn G, 

sinh năm 1968, cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư 

pháp AG. (Quyết định cử luật sư – cộng tác viên tham gia tố tụng số 04 ngày 

12/01/2018) (có mặt) 

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

3.1. Bà Mai Thị Th, sinh năm 1979. (vắng mặt) 

  Nơi cư trú: Tổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH AN GIANG 

 
Bản án số: 14/2018/HN-PT 

Ngày: 16/4/2018 

V/v tranh chấp “Chia tài sản 

chung sau ly hôn”. 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Trang 2 

3.2. Bà Lâm Thị K, sinh năm 1950. (có mặt) 

Nơi cư trú: TTổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG. 

3.3. Bà Mai Thị X, sinh năm 1991. (có mặt) 

3.4. Ông Liêu N, sinh năm 1990. 

Cùng cư trú: Tổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG. 

Đại diện ủy quyền hợp pháp ông Liêu N là bà Mai Thị X, sinh năm 

1991. Nơi cư trú: Tổ 03 ấp T, thị trấn O, huyện TS, tỉnh AG. (Giấy ủy quyền lập 

ngày 24/02/2018 tại Ủy ban nhân dân phường A, huyện T, tỉnh B) (có mặt) 

4. Người tham gia tố tụng khác: bà Néang Si V – Phòng Dân tộc Đài phát 

thành truyền hình AG. (có mặt) 

5. Người kháng cáo: Bà Mai Thị T, bà Mai Thị X và ông Liêu N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo nội dung án sơ thẩm: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn ông Mai C ngày 20/4/2017 và lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà có nội dung như sau: 

Ông Mai C sống chung với bà Mai Thị T từ năm 1989 và có đăng ký kết hôn 

theo quy định, vợ chồng chung sống có 02 con chung là Mai Thị X sinh 1991 và 

Mai Thị X Tiên sinh ngày 04/8/2005. Vợ chồng sống chung tạo được số tài sản 

chung là căn nhà tường cấp 4 (trị giá khoảng 220.000.000đ) gắn liền với diện 

tích đất thổ cư và vườn tạp theo đo đạc thực tế 949,6 m
2
 (trị giá khoảng 

100.000.000đ), tọa lạc tại ấp T, thị trấn O, TS, AG; Do mâu thuẫn vợ chồng 

trầm trọng, không thể hàn gắn và chung sống được nữa nên vợ đã làm đơn xin ly 

hôn và Tòa án nhân dân huyện TS đã có bản án số 14 ngày 16/02/2017 quyết 

định cho ly hôn và việc nuôi con chung; Riêng phần tài sản chung không yêu 

cầu giải quyết nhưng nay không tự thỏa thuận được về tài sản của mỗi bên. 

Nay ông Mai C yêu cầu Tòa án giải quyết chia số tài sản chung là diện 

tích đất làm 02 phần, căn nhà chia làm 03 phần; Trong đó, ông Mai C yêu cầu 

được hưởng ½ giá trị đất (50.000.000đ) và 1/3 giá trị căn nhà (70.000.000đ) và 

yêu cầu được nhận bằng giá trị tương đương 120.000.000đ. 

Theo bản khai của bị đơn bà Mai Thị T ngày 19/6/2017 và lời khai trong 

quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa có nội dung như sau: Bà Mai 

Thị T thừa nhận những lời trình bài của anh Mai C về hôn nhân, con cái là hoàn 

toàn chính xác và quan hệ vợ chồng của bà đã được Tòa án nhân dân huyện TS 

cho ly hôn bằng bản án số 14 ngày 16 tháng 02 năm 2017. Về tài sản hiện tại là 

có căn nhà và diện tích đất thổ cư 1.004m
2
 do bà và ông Mai C đứng tên giấy 

chứng nhận (đất tọa lạc tại ấp Tân Đông, Óc Eo, TS, AG). Trong đó, căn nhà do 

con gái Mai Thị X sinh 1991 và con rể tên Liêu N sinh năm 1990 đi làm thuê và 

dành dụm được số tiền 190.000.000đ để hùn vào xây dựng căn nhà trị giá 

260.000.000đ. Ngoài ra, có mượn của mẹ ruột Lâm Thị K 40.000.000đ và em 

gái Mai Thị Th số tiền 20.000.000đ. 
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Trang 3 

Nay ông Mai C yêu cầu chia tài sản là toàn bộ giá trị căn nhà và diện tích 

đất thổ cư mỗi người ½ giá trị thì bà Mai Thị T không đồng ý, chỉ chấp nhận 

chia ½ giá trị diện tích đất cho ông Mai C, riêng căn nhà là của con gái và rể bỏ 

tiền xây cất nên không đồng ý chia. 

Theo bản khai người có quyền lợi liên quan vợ chồng anh Liêu N, chị Mai 

Thị X ngày 18/7/2017 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại 

phiên tòa có nội dung: Anh Liêu N là rể, chị Mai Thị X là con ruột của ông Mai 

C, bà Mai Thị T, do mâu thuẫn cha mẹ không còn tình cảm nên đã ly hôn. Căn 

nhà mà cha Mai C yêu cầu chia là do tiền của vợ chồng anh N, chị X làm ăn 

dành dụm để đưa cho mẹ cất căn nhà này có giá trị khoảng 260.000.000đ và cất 

vào năm 2016, giấy tờ mua vật tư và vay thêm tiền để cất nhà đều có giấy tờ 

chứng minh, do không đủ tiền cất nên đã có mượn bà Ngoại tên Lâm Thị K và 

dì ruột Mai Thị Th số tiền 60.000.000đ đến nay vẫn chưa trả. 

Nay ba là ông Mai C yêu cầu chia giá trị ½ đất thổ cư và 70.000.000đ giá 

trị căn nhà thì vợ chồng anh N chị X không đồng ý, chỉ chấp nhận chia ½ giá trị 

đất thổ cư là 50.000.000đ. Tại phiên tòa anh Liêu N vắng mặt, có xin phép xét 

xử vắng mặt. 

Theo bản khai người có quyền lợi liên quan bà Lâm Thị K, chị Mai Thị Th 

ngày 09/8/2017 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên 

tòa có nội dung: Bà Lâm Thị K là mẹ và Mai Thị Th là em ruột của Mai Thị T. 

Trước đây khi vợ chồng Mai C, Mai Thị T cất nhà thì vợ chồng cháu Liêu N, 

Mai Thị X có hỏi mượn của chị Th 20.000.000đ và của bà K là 40.000.000đ nói 

là để trả tiền xây nhà. Vừa qua vợ chồng của 02 cháu là Liêu N, Mai Thị X có 

hứa là chịu trách nhiệm và sẽ gửi tiền về trả. 

Nay vợ chồng Mai C và Mai Thị T yêu cầu chia tài sản chung nhà và đất 

thì bà Lâm Thị K, chị Mai Thị Th không có yêu cầu gì, riêng số nợ sẽ thỏa thuận 

giải quyết với 02 cháu Liêu N và Mai Thị X sau. 

Tòa án đã mở phiên hòa giải giữa các đương sự nhưng không thành và 

yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật, các đương sự giao tiếp được 

tiếng việt nên khi hòa giải không yêu cầu phiên dịch tiếng khmer; Đồng thời Tòa 

án có yêu cầu các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ nhưng các bên xác 

định đã cung cấp đầy đủ chứng cứ cho Tòa án, không còn cung cấp thêm chứng 

cứ nào khác. 

Qua đo đạc thực tế theo bản vẽ ngày 30/10/2017 thì diện tích đất thổ cư 

và vườn tạp do ông Mai C, bà Mai Thị T đứng tên giấy Chứng nhận quyền sử 

dụng đất số H00375pH cấp ngày 01/11/2005 có diện tích là 949,6m
2
. Đồng thời, 

ngày 30/11/2017 các đương sự thống nhất thỏa thuận giá trị tài sản tranh chấp 

gồm căn nhà có giá trị 220.000.000đ và diện tích đất có giá trị 100.000.000đ. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số 113/2017/DSST ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện TS, tỉnh AG xử: 

Chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của ông Mai C.  
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+ Công nhận diện tích đất 949,6m
2
 theo giấy chứng nhận số H00375pH 

ngày 01/11/2005 là tài sản chung của ông Mai C và bà Mai Thị T; Căn nhà 

tường cấp 4, tọa lạc trên diện tích đất 949,6m
2
 (theo bản vẽ ngày 30/10/2017 của 

Văn phòng đăng ký đất chi nhánh TS) là tài sản chung của ông Mai C, bà Mai 

Thị T và vợ chồng Liêu N, Mai Thị X. 

+ Ông Mai C được chia ½ giá trị đất (949,6m
2
) bằng số tiền 50.000.000đ 

và 1/3 giá trị căn nhà bằng 70.000.000đ, tổng cộng số tiền ông Mai C được chia 

là 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).  

+ Bà Mai Thị T được chia ½ giá trị diện tích đất 949,6m
2
 theo giấy 

chứng nhận số H00375pH ngày 01/11/2005, đồng thời cùng với vợ chồng anh 

Liêu N, chị Mai Thị X được chia 2/3 giá trị căn nhà bằng 150.000.000đ. 

+ Giao căn nhà tường cấp 4 và toàn bộ diện tích đất 949,6m
2
 nằm trong 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00375pH ngày 01/11/2005 (theo bản vẽ 

ngày 30/10/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TS xác lập) cho bà 

Mai Thị T và vợ chồng anh Liêu N, chị Mai Thị X toàn quyền sở hữu và sử 

dụng, đồng thời có nghĩa vụ liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục 

tách bộ, sang tên. 

+ Buộc bà Mai Thị T và vợ chồng anh Liêu N, chị Mai Thị X có nghĩa 

vụ giao trả lại cho ông Mai C số tiền là 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu 

đồng). 

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

sự. 

Sau khi án sơ thẩm Bà Mai Thị T, bà Mai Thị X và ông Liêu N có đơn 

kháng cáo, kháng cáo bản án số 113/2017/DSST ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện TS, tỉnh AG, cụ thể: 

Bà Mai Thị T kháng cáo: Bản án dân sự sơ thẩm số 113/2017/HNGĐ-ST 

ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện TS, tỉnh AG, yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa bản án sơ thẩm, bà T chỉ đồng ý chia cho ông 

Mai C số tiền 50.000.000 đồng trong giá trị quyền sử dụng đất. Không chấp 

nhận việc chia tài sản trong giá trị căn nhà vì số tiền trong việc xây dựng nhà 

không phải của chung tài sản vợ chồng xây dựng. 

Bà Mai Thị X và ông Liêu N kháng cáo: Bản án dân sự sơ thẩm số 

113/2017/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện 

TS, tỉnh AG, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa bản án sơ thẩm, bà X 

ông N chỉ đồng ý chia cho ông Mai C số tiền 50.000.000 đồng trong giá trị 

quyền sử dụng đất và 50% giá trị QSDĐ trong phần diện tích căn nhà. Không 

chấp nhận việc chia tài sản trong giá trị căn nhà vì số tiền trong việc xây dựng 

nhà không phải của chung tài sản vợ chồng ông C và bà T xây dựng. 

Đại diện Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: 
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Trang 5 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán: Trong quá trình thụ 

lý đến thời điểm này Thẩm phán đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng 

quy định tại Điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong quá trình giải quyết 

vụ án dân sự về thời hạn chuẩn bị xét xử, quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời 

hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu, gửi, tống đạt đầy đủ các văn bản tố 

tụng cho Viện kiểm sát và người tham gia tố tụng theo các quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự 2015. 

- Đối với Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm, đảm bảo đúng 

các nguyên tắc, phạm vi xét xử, thành phần và sự có mặt của các thành viên Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và thủ tục phiên tòa được đảm bảo đúng pháp 

luật. 

- Về chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý 

vụ án, tại phiên tòa các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy 

định tại các Điều 70, 71, 72, 73 và Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Về chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng khác: người 

phiên dịch, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn (ông Giang), tại 

phiên tòa đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 74, 

75, 76 và Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

- Về hướng đề xuất giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  

khoản 3 điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Tuyên xử: hủy án sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   

[1]. Về hình thức: Đơn kháng cáo của bà Mai Thị T, bà Mai Thị X và ông 

Liêu N trong hạn luật định có tạm nộp án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật 

nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [2]. Về nội dung:  

Quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm ông Mai C và bà Mai Thị T 

thống nhất tài sản chung của ông bà là diện tích đất ở 1000,4m
2
 nhưng theo 

đo đạc thực tế chỉ còn lại 949,6m
2 

và hai bên thống nhất điện tích đất có giá 

trị 100.000.000 đồng, đồng ý chia mỗi người ½ , bà T nhận đất, hoàn giá trị 

đất cho ông C 50.000.000 đồng. 

Đối với căn nhà tường cấp 4, vách xây gạch, mái lợp tole, nền gạch 

men gắn liền với diện tích đất, ông C cho rằng căn nhà này do ông và bà T tạo 

lập nhưng có phần đóng góp của Liêu N, Mai Thị X (con rể và con ruột), theo 

ông căn nhà có giá trị 220.000.000 đồng, ông đồng ý nhận 1/3 giá trị căn nhà 

là 70.000.000 đồng, còn bà T và Liêu N, Mai Thị X nhận căn nhà hoàn tiền 

cho ông 70.000.000 đồng. Nhưng yêu cầu này không được bà T và Liêu N, 

Mai Thị X đồng ý vì các ông bà T, X, N cho rằng ông C không có đóng góp 

tiền xây dựng nhà, ông C chỉ có công quản lý trong quá trình xây dựng nhà 
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nên bà T và Liêu N, Mai Thị X đồng ý trả tiền công cho ông C 20.000.000 

đồng. 

Cấp sơ thẩm đã tiến hành thu thập chứng cứ nội dung tranh chấp, hòa 

giải nhưng các bên không đi đến thống nhất. Tại phiên tòa phúc thẩm các bên 

không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án. 

Thấy rằng ông C và bà T thuận tình ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện 

TS, hai bên không đặt ra yêu cầu chia tài sản chung, tài sản vợ chồng để cho 

bà T quản lý, sử dụng cùng với hai con chung, ông C về nhà cha mẹ ruột sinh 

sống. 

 Sau đó ông C có đơn khởi kiện tranh chấp tài sản chung, trong suốt 

quá trình giải quyết vụ án ông C đều cho rằng căn nhà là do vợ chồng xây 

dựng có phần đóng góp của con, nhưng ông không biết chính xác vợ chồng có 

bao nhiêu tiền (vì vợ là người giữ tiền) và các con đóng góp xây nhà bao 

nhiêu tiền. 

Theo các chứng cứ thu thập quá trình giải quyết vụ án xác định căn 

nhà được xây dựng trong thời kỳ hôn nhân giữa ông C, bà T và căn nhà được 

xây dựng trên đất của vợ chồng, không thể hiện có sự thỏa thuận về xây dựng 

nhà giữa ông C, bà T với vợ chồng Liêu N, Mai Thị X.  

Việc mua vật liệu xây dựng đều do ông C, bà T thực hiện, cấp sơ thẩm 

đã thu thập chứng cứ là những người bán vật tư xây dựng thể hiện: Biên bản 

lấy lời khai ngày 01/12/2017 đối với bà Tuyết (cửa hàngTuyết Hạnh) (BL 28), 

thì vợ chồng bà T còn nợ hơn 2.000.000 đồng không trả; Biên bản lấy lời khai 

ngày 08/01/2018 đối với bà Mai Thị T (BL 144), bà T cho rằng khi xây dựng 

nhà còn nợ cửa hàng Tuyết Hạnh 2.000.000 đồng và nợ Tám Báu 4.000.000 

đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ông C, bà T đều xác định căn nhà được xây 

dựng trong thời kỳ hôn nhân đây là tài sản chung của vợ chồng không có thỏa 

thuận đồng sở hữu với các con và ông C còn thừa nhận khi xây dựng nhà còn 

nợ tiền vật tư của bà Tuyết, ông Báu khoản 8.000.000 đồng đến nay chưa trả 

và thừa nhận con ông con mượn tiền của bà K (mẹ vợ) và bà Th (em vợ) để 

góp tiền xây dựng nhà nhưng không biết bao nhiêu vì con ông không cho ông 

biết. Các chứng cứ này cấp sơ thẩm chưa làm rõ đây là nợ chung hay nợ riêng 

để xác định nghĩa vụ người nào phải trả nợ và từ đó xác định giá trị còn lại 

của căn nhà để phân chia.  

Ngoài ra, cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ để xác định căn nhà có 

phần đóng góp của Liêu N, Mai Thị X bao nhiêu, từ đó xác định sở hữu căn 

nhà và người được sở hữu căn nhà có nghĩa vụ hoàn lại số tiền đóng góp cho 

Liêu N, Mai Thị X để giải quyết triệt để vụ án. 

Nhưng án sơ thẩm xét xử giao căn nhà tường cấp 4 và toàn bộ diện tích 

đất 949,6m
2
 nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00375pH 

ngày 01/11/2005 (theo bản vẽ ngày 30/10/2017 của Văn phòng đăng ký đất 
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đai chi nhánh TS xác lập) cho bà Mai Thị T và vợ chồng anh Liêu N, chị Mai 

Thị X toàn quyền sở hữu và sử dụng, đồng thời có nghĩa vụ liên hệ cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện thủ tục tách bộ, sang tên. Thấy rằng diện tích đất là 

của ông C, bà T, nếu bà T nhận đất phải hoàn giá trị đất cho ông C bằng 50% 

là 50.000.000 đồng để được toàn quyền sử dụng, vợ chồng Liêu N, Mai Thị X 

không có quyền đối với phần đất này. 

 Về sơ hữu căn nhà, chưa có chứng cứ minh phần góp tiền xây dựng 

nhà từ vợ chồng Liêu N, Mai Thị X và không thể hiện có thỏa thuận về sở 

hữu căn nhà giữa bà T và vợ chồng Liêu N, Mai Thị X. Do đó vợ chồng Liêu 

N, Mai Thị X không có quyền đồng sở hữu căn nhà với bà T, nên vợ chồng 

Liêu N, Mai Thị X không có nghĩa vụ cùng bà T hoàn giá trị đất và giá trị căn 

nhà (120.000.000 đồng) cho ông C. 

Hơn nữa trong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, vợ chồng Liêu N, 

Mai Thị X không có yêu cầu độc lập về việc sử dụng đất và sở hữu nhà nên 

không tạm nộp án phí về yêu cầu này. Việc cấp sơ thẩm xét xử giao nhà và 

đất cho bà T và vợ chồng Liêu N, Mai Thị X cùng sử dụng và sở hữu là vượt 

quá yêu cầu của đương sự. 

Từ những căn cứ trên cho thấy ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị hủy bản án sơ thẩm là có cơ sở, cấp sơ thẩm có sai sót nghiêm trọng nên 

hủy bản án sơ thẩm, giao vụ án cho cấp sơ thẩm giải quyết lại theo đúng quy 

định pháp luật. 

 [3]. Về án phí: Do hủy án nên án phí dân sự sơ thẩm được xem xét khi 

giải quyết lại vụ án, án phí dân sự phúc thẩm và T và ông Liêu N, bà Mai Thị 

X được nhận lại. 

  Vì các lẽ trên;  

 Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự, 

 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy bản án sơ thẩm số 113/2017/HNGĐ-ST ngày 29/12/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện TS, tỉnh AG. 

Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện TS giải quyết lại 

theo trình tự sơ thẩm. 

Án phí dân sự sơ thẩm sẽ được xem xét giải quyết khi giải quyết lại vụ án.  

Án phí dân sự phúc thẩm: các đương sự có kháng cáo được nhận lại số 

tiền tam ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện TS, 

cụ thể bà Mai Thị T được nhận lại 300.000 đồng theo biên lai thu số 0000879 
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ngày 08/01/2018; bà Mai Thị X và ông Liêu N được nhận lại 300.000 đồng theo 

biên lai thu số 0000897 ngày 15/01/2018. 

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

 

 Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TAND cấp cao;  
- VKSND AG; 
- Phòng KTNV và THA; 
- TAND huyện; 
- THA huyện; 
- Văn Phòng; 
- Tòa Dân sự;  
- Đương sự;  
- Lưu hồ sơ . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Lưu Hữu Giàu 
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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THANH HOÁ                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
                            

Bản án số: 31/2018/HNGĐ-PT 

        Ng.y 21/6/2018  
      V/v: Tranh chấp  tài sản  

                sau khi ly hôn                        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

                      Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Hà Huy Hùng. 

                                Các Thẩm phán:   Bà Lê Thu Hương. 

                                                            Ông Lê Thanh Hùng.   
   

 Thư ký phiên toà: Bà Phạm Bảo Yến. Thư ký TAND tỉnh Thanh Hoá. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:    

               Bà Cù Thị Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ng.y 21 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 23/2017/TLPT-HNGĐ Ng.y 

12/4/2018 về việc “Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn”.  

Do bản án sơ thẩm số 06/2017/HNGĐ-ST Ng.y Ng.y 06/3/2018 của Toà 

án nhân dân huyện Tỉnh G. bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 24/2018/QĐ-PT Ng.y  

19 tháng 4 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  Bà Lê Thị Đ. – Sinh năm 1956. 

- Bị đơn: Ông Lê Năng Tr. – Sinh năm 1954  

Cùng địa chỉ: Thôn L. V, xã T. H, huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: 
 

           Luật sư Trịnh Ngọc Ninh và Lại Thế Hải.  
 

           Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia – Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. 
 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: 
 

           Ông Vũ Văn Thiệu và ông Phạm Thanh Bình 
 

           Công ty Luật hợp danh INCIP – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. 
 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ L. quan: 

+ Ông Lê Kim M. - Sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Thôn Đ.L, xã Th.L, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

+ Bà Phạm Thị Ng. – Sinh năm: 1959 
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+ Ông Lê Minh T. - Sinh năm:  

Cùng địa chỉ: Thôn L. V, xã T. H, huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

+ Bà Lê Thị C. – Sinh năm: 1951 

Địa chỉ: Thôn N.Y, xã H. Y, huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

+ Uỷ ban nhân dân huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

           Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Văn Nhiệm - Phó Chủ tịch 

UBND huyện T. G. 

Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn T. G., huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn Nh - Sinh năm: 1952 

Trú tại: Thôn L. Thịnh, xã H Bình, huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa 

         - Do có kháng cáo của:
 
Bà Lê Thị Đ. (nguyên đơn), ông Lê Năng Tr. (bị 

đơn), bà Lê Thị C. và ông Lê Kim M. (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan). 
 

          * Tại phiên tòa: 
   

          - Có mặt: Bà Lê Thị Đ. và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà 

Đ.; ông Lê Kim M. và bà Lê Thị C.. 
 

          - Vắng mặt: ông Lê Năng Tr. và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của ông Tr.. Ông Tr. kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ 03 lần nhưng vắng mặt 

không có lý do chính đáng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tr. 

vắng mặt nhưng đã gửi văn bản số 54/CV-INCIP Ng.y 29/5/2018 nêu các quan 

điểm bảo vệ quyền lợi cho ông Tr..  
 

          Vắng mặt bà Phạm Thị Ng., ông Lê Minh T., Ủy ban nhân dân huyện T. 

G. và ông Nguyễn Văn Nh, đều đã được triệu tập hợp lệ 03 lần. 
 

         Theo đề nghị của các đương sự có mặt và đại diện Viện kiểm sát tham gia 

phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án theo Điều 296 và 

các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

    Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
 

* Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bà 

Lê Thị Đ. và ông Lê Năng Tr. đều thống nhất trình bày:  

Bà Lê Thị Đ. và ông Lê Năng Tr. tự nguyện tìm hiểu, tổ chức lễ cưới và 

đăng ký kết hôn Ng.y 10/6/1977. Thời gian chung sống, ông Tr. thoát ly xa nhà. 

Năm 1982, vợ chồng có con chung là Lê Thị H.. Năm 1986, ông Tr. có quan hệ 

bất chính với người phụ nữ khác và có con riêng. Mâu thuẫn, xung đột gia đình 

bắt đầu vào năm 1988. Cũng từ đó, bà Đ. và ông Tr. sống ly thân. Một mình bà 

Đ. nuôi con trưởng thành, đến giờ con của ông bà đã có gia đình riêng. Năm 

2009, bà Đ. đã làm đơn gửi Tòa án xem xét và giải quyết về việc xin ly hôn và 

chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân đối với ông Tr..  
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Tại bản án dân sự sơ thẩm số 05/2010/HNGĐ-ST Ng.y 21/01/2010 của 

Tòa án nhân dân huyện T. G. quyết định: Xử cho bà Lê Thị Đ. ly hôn ông Lê 

Năng Tr. và phân chia tài sản chung. Bà Đ. và ông Tr. đều kháng cáo về phần tài 

sản. 

Tại bản án phúc thẩm số 10/2010/HNGĐ-PT Ng.y 05/5/2010 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định: Hủy phần tài sản và án phí L. quan đến 

phần tài sản. G.o hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện T. G. giải quyết lại 

phần tài sản theo thủ tục sơ thẩm. 

Quá trình thụ lý, giải quyết lại vụ án về việc "Chia tài sản sau khi ly hôn" 

giữa bà Đ. và ông Tr., các đương sự đã khai như sau: 

* Trong đơn khởi kiện Ng.y 17/8/2009, các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Thị Đ. yêu cầu tòa án giải quyết:  

Về đất đai có diện tích 3145m
2
, trong đó 780m

2
 đất làm màu, 200m

2
 đất ở 

và 2165m
2
 đất vườn. Diện tích đất này được Ủy ban nhân dân huyện T. G. cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0122733 Ng.y 25/10/1995 mang tên 

ông Lê Năng Tr.. 

Năm 2007, ông Tr. tự ý làm thủ tục chuyển nhượng 500m
2
 đất cho ông Lê 

Kim M., trong đó 50m
2
 đất ở và 450m

2
 đất vườn. Diện tích đất này đã được 

UBND huyện T. G. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 372238 

Ng.y 25/12/2007 mang tên ông Lê Kim M.. 

Đây là tài sản chung của vợ chồng. Bà Đ. đề nghị Tòa án giải quyết chia 

khối tài sản trên theo quy định của pháp luật. 

Ng.y 07/4/2017, bà Đ. có đơn đề nghị Tòa tuyên bố hợp đồng chuyển 

nhượng đất giữa ông Tr. và ông M. là vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AG 372238 Ng.y 25/12/2007 mang tên ông Lê Kim M.. 

Bà Đ. và ông Tr. đã chuyển nhượng 400m
2
 đất cho ông Lê Minh T. (trong 

đó 40m
2 

đất ở và 360m
2
 đất vườn). Diện tích đất này đã được UBND huyện T. 

G. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 993826 Ng.y 02/10/2008 

mang tên ông Lê Minh T..  

* Trong đơn phản tố ngày 23/6/2017 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Năng Tr. trình bày:  

Đối với toàn bộ diện tích 3145m
2
 đất và tài sản trên đất mà bà Đ. yêu cầu 

chia không pH là tài sản chung của vợ chồng mà đó là đất hương hỏa có từ trước 

thời kỳ hôn nhân của ông Tr. và bà Đ.. Đất này do ông cố D trao quyền thừa kế 

lại cho con trai là ông Lê Minh T..  

Năm 1983, ông Lê Minh T. có giấy chuyển nhượng, bàn giao cho chị gái 

ruột là bà Lê Thị D và anh rể là Lê Năng Tr (tức bố mẹ đẻ của ông Tr.). Riêng 

đất trong vườn (gọi là đất "nương su" 20 năm), hợp tác xã quản lý cũng đã cấp 

luôn cho hộ ông Lê Năng Tr. và bà Lê Thị D. Việc này đã được chính quyền xác 

nhận, không phải là cấp cho ông Tr. và bà Đ.. Bố mẹ ông Tr. đã đến ở trên mảnh 

đất đó, thờ cúng ông bà, tổ tiên, quản lý đất và tài sản trên đất.  
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Năm 1990, ông Lê Năng Tr. chết, bà D. là người thừa hưởng, quản lý và 

sử dụng toàn bộ đất và tài sản trên đất. Những năm sau đó, bà D. đã để lại tài sản 

cho ông Tr.. Ngày 25/10/1995 UBND huyện T. G. đã cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 0092 mang tên ông Lê Năng Tr., với tổng diện tích là 

3145m
2
, trong đó có 200m

2
 đất ở và 2945m

2
 đất màu.  

Đến Ngày 14/12/2007, được sự đồng ý của bà D., ông Tr. đã chuyển 

nhượng cho ông Lê Kim M. 500m
2
 đất, trong đó 50m

2
 đất ở và 450m

2
 đất vườn 

với giá 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng). Việc này, ông Tr. không bàn bạc gì 

với bà Đ. vì đây là đất hương hỏa mà bố mẹ để lại cho riêng ông. 

Năm 2008, bà Lê Thị D. chết. Trước khi chết, bà D. đã có di chúc để lại 

toàn bộ tài sản cho con trai là ông Tr., không để lại gì cho bà Đ., nên ông Tr. cho 

rằng đó là tài sản riêng của ông chứ không phải tài sản chung của vợ chồng ông 

Tr. và bà Đ.. Bên cạnh đó, bà D. cũng đã cho con gái là Bà Lê Thị C. 473m
2
 đất 

(nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để trả 60.000.000đ (Sáu 

mươi triệu đồng) cho bà C.. 

Nay bà Đ. yêu cầu Tòa án yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất 

giữa ông Tr. và ông M. là vô hiệu thì ông Tr. không đồng ý. Ông Tr. cho rằng 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và ông M. đã thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật và đã được UBND huyện T. G. cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M.. Ông Tr. đề nghị giữ nguyên hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này. 

Nếu Tòa án công nhận toàn bộ số tài sản nói trên là tài sản chung của vợ 

chồng để chia cho bà Đ. thì ông Tr. yêu cầu:  

+ Bà Đ. Phải trả số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) cho ông;  

+ Bà Đ. Phải trả công sức khai hoang, chăm sóc vườn đất cho bà Ng.;  

+ Ủy ban nhân dân huyện T. G. đã thu hồi 99.24m
2
 đất vào năm 2008, và 

đã bồi thường 19.390.822đ (Mười chín triệu ba trăm chín mươi nghìn tám trăm 

hai mươi hai đồng). Ông Tr. đã nhận 9.267.064đ (Chín triệu hai trăm sáu mươi 

bảy nghìn không trăm sáu mươi tư đồng) và bà Đ. nhận 10.123.758đ (Mười triệu 

một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng). Nay ông Tr. yêu cầu 

bà Đ. pH trả lại cho ông Tr. 10.123.758đ. Vì ông chưa đồng ý với phương án bồi 

thường của UBND huyện T. G.. 

* Lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm của những người có quyền lợi, nghĩa vụ L. quan đến vụ án như sau: 

- Ông Lê Kim M.: Vào thời điểm tháng 6/2007 tôi có mua 1 mảnh đất ở 

của G. đình ông Lê Năng Tr. với diện tích là 500 m2  (trong đó 50 m2 đất ở và 

450 m2 đất vườn) với giá 80.000.000đ. Việc chuyển nhượng đất đã được các 

cấp có thẩm quyền đồng ý và tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất H00992/QSDĐ ngày 25/12/2007. Do đó tôi đề nghi Tòa án bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của tôi. 

- Bà Phạm Thị Ng. (là vợ hai của ông Tr.) khai: Bà và ông Tr. lấy nhau 
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trên cơ sở tự nguyện, được hai bên G. đình chấp thuận, nhưng không đăng ký 

kết hôn. Năm 1990 bố ông Tr. chết, còn lại mình bà D. và con gái của ông Tr. và 

bà Đ. là Lê Thị Hình. Năm 1997, do G. đình ông Tr. động viên nên bà Ng. đã về 

tiếp quản và tu sửa nhà cửa, cải tạo, khai phá khu đất và chăm sóc mẹ già yếu. 

Nay bà Ng. yêu cầu, nếu công nhận đất và tài sản trên đất là tài sản chung của 

ông Tr. và bà Đ., thì khi chia pH trích phần công sức cho bà Ng. trong việc tu 

sửa nhà cửa và khai phá đất hoang.  

- Ông Lê Minh T.: Năm 2008 anh Tr. và chị Đ. thống nhất chuyển 

nhượng lại cho tôi 400m
2 
(trong đó 40m

2 
đất ở và 360m

2
 đất vườn). Diện tích đất 

này đã được UBND huyện T. G. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 

993826 Ng.y 02/10/2008 mang tên ông Lê Minh T..  

- Bà Lê Thị C.: Khi mẹ tôi bị bệnh, tôi phải đi vay 60.000.000đ giao cho 

ông Tr. và bà Ng. trực tiếp nuôi dưỡng mẹ tôi. Mẹ tôi nói với tất cả chị em là 

tặng tôi 473m2, giao cho ông Tr. (tức em trai tôi) làm thủ tục.Việc tặng cho đất 

được lập thành biên bản họp gia đình mọi người đều thống nhất ký vào biên bản. 

Vậy tôi yêu cầu Tòa án giải quyết đất cho tôi. 

- Ông Phạm Văn Nhiệm - Là người đại diện theo ủy quyền của Uỷ ban 

nhân dân huyện T. G., tỉnh Thanh Hóa trình bày: Xem xét hồ sơ chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa ông Lê Năng Tr. và ông Lê Kim M. thấy rằng đã đầy đủ, 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên UBND huyện T. G. đã đồng ý cho 

chuyển nhượng.  

Do đó nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa ông Lê Năng Tuyền và ông lê kim M. là vô hiệu; Hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 372238 do UBND huyện T. G. cấp 

Ng.y 25/12/2007 mang tên ông Lê Kim M. là không có cơ sở. 

* Tại bản án số 06/2018/HNGĐ-ST Ng.y 06/3/2018 của Toà án nhân dân 

huyện T. G. đã quyết định:  
 

Căn cứ vào Án lệ số 03/2016/AL, khoản 1 Điều 56; khoản 3 Điều 28 luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2000; Khoản 2 Điều 109  và điểm b khoản 1 Điều 

652 BLDS năm 2005. Điều 123, Khoản 1 khoản 2 Điều 131 và Điều 407 BLDS 

năm 2015. Nghị định 84/2007/NĐ-CP Ng.y 25/5/2007 của chính phủ. Điều 59 

và Điều 62 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí Tòa án.  
 

Tuyên xử: 

- Tuyên bố bản di chúc của bà Lê Thị D. lập Ng.y 10/6/2008 là vô hiệu. 

- Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê 

Năng Tr. và ông Lê Kim M. lập Ng.y 14/12/2007 là vô hiệu. 

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG372238 Ng.y 25/12/2007 

mang tên ông Lê Kim M.. 
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- Buộc ông Lê Kim M. Phải trả lại cho ông Lê Năng Tr. 500 m2 đất (trong 

đó: 50 m2 đất ở, 450 m2 đất vườn) và 04 cây kè.  

- Buộc ông Lê Năng Tr. Phải trả lại cho ông Lê Kim M. 80.000.000đ (tám 

mươi triệu đồng). 

- Bác Yêu cầu của Bà Phạm Thị Ng. về việc trích phần công sức cho bà 

Ng. trong việc tu sửa nhà cửa và khai phá đất của ông Tr. và bà Đ.. 

-  Bác yêu cầu của bà Lê Thị C. đề nghị cắt 473 m2 đất trong diện tích đất  

của ông Tr. và bà Đ. cho bà C.. 

* Bà Lê Thị Đ. được sở hữu các loại tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất: 

- Thửa 94 có diện tích 1075,4m2 (trong đó 80m2 đất ở và 995,4m2 đất 

trồng cây hàng năm). Phía Đông giáp đường giao thông, dài 35,6m và giáp đất 

hộ bà D, dài 4,5m; Phía Tây giáp đất hộ ông H, dài 16,6 m, giáp đất hộ ông T., 

dài 13,4m; Phía Nam giáp đất hộ T., dài 42,4m; Phía Bắc giáp đất thửa 94A và 

thửa 94B dài 29,4m, giáp đất hộ bà D dài 9,7m. 

- Thửa 94C có diện tích 337,6m2 Đất trồng cây hàng năm. Phía Đông 

giáp đất hộ ông A, dài 34,7m; Phía Tây giáp thửa 94B dài 11,6m và giáp đất hộ 

bà D, dài 26,5m; Phía Nam giáp đất hộ bà D, dài 29,3m; Phía Bắc giáp đất thửa 

77, dài 29,5m.  

 - Thửa đất số 18 có diện tích 106,5m2 đất trồng cây lâu năm. Các mặt 

tiếp giáp như sau: Phía Đông giáp đường giao thông Bắc Nam 3, dài 4,7m; Phía 

Tây giáp đường giao thông, dài 5m; Phía Nam giáp đường giao thông, dài 20,7m 

và phía Bắc giáp đất hộ bà L, dài 21,9m; 

Tổng cộng là 1519,5m2, trong đó (80m2 đất ở, 1333m2 đất trồng cây 

hàng năm và 106,5m2  đất trồng cây lâu năm) 

80m2 đất ở X 1.560.000đ/m2 = 124.800.000đ 

1333m2 đất trồng cây hàng năm X 40.000đ/m2 = 53.320.000đ 

106,5m2 đất trồng cây lâu năm x 22.000đ/m2 = 2.343.000đ 

Tổng giá trị quyền sử dụng đất bà Đ. được hưởng là: 180.463.000đ 

+ Tài sản trên đất: Dừa 03 cây (trên thửa 94), tre 02 bụi = 100 cây và kè 

02 cây (trên thửa 94C),  xoan 01 cây và 06 cây kè (trên thửa 18). 

Dừa 03 cây X 538.000đ/cây = 1.614.000  

Tre 100 cây X 10.000đ/cây = 1.000.000đ 

Kè 08 cây X 119.000đ/cây = 952.000 đ 

Xoan 01 cây X 165.000 đ/cây = 165.000đ 

Tổng giá trị cây bà Đ. được hưởng là: 3.731.000đ. 
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+ Bà Đ. đã nhận 10.123.000đ tiền bồi thường thu hồi đất làm đường Bắc 

Nam 3. 

Tổng cộng bà Đ. được hưởng là: 180.463.000đ tiền đất + 3.731.000đ  tiền 

cây + 10.123.000 đ tiền bồi thường thu hồi đất = 194.317.000đ. 

* Ông Lê Năng Tr. được sở hữu các loại tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất: 

- Thửa 94A có diện tích 603,2m2 (30m2 đất ở và 573,2m2 đất trồng cây 

hàng năm). Phía Đông giáp thửa 94B, dài 33,3m; Phía Tây giáp đất hộ ông Kh, 

dài 14,7m và giáp đất hộ ông H, dài 18,7m; Phía Nam giáp đất hộ ông H, dài 

6,9m và thửa 94, dài 14,4m; Phía Bắc giáp đất thửa 77, dài 23, m. 

 - Thửa 94B = 500m2 (50m2 đất ở và 450m2 đất trồng cây hàng năm) 

Phía Đông giáp thửa 94C, dài 11,6m và đất hộ bà D, dài 21,7m; Phía Tây giáp 

thửa 94A, dài 33,3m; Phía Nam giáp thửa 94, dài 15m và phía Bắc giáp thửa 77, 

dài 15m. 

 - Thửa 94D có diện tích 426m2 đất trồng cây hàng năm. Phía Đông giáp 

đất hộ ông Th, dài 22,5m và đất hộ bà L, dài 12,7m; Phía Tây giáp đất hộ bà X, 

dài 29,9m và hộ bà L, dài 8,6m; Phía Nam giáp đất hộ bà L, dài 7,8m; Phía Bắc 

giáp đất hộ ông A, dài 11,4m, thửa 94C, dài 5,8m và hộ ông Th, dài 4,0m. 

Tổng cộng là 1529,2m2, trong đó (80m2 đất ở, 1449,2m2 đất trồng cây 

hàng năm) 

80m2 đất ở X 1.560.000đ/m2 = 124.800.000đ 

1449,2m2 đất trồng cây hàng năm X 40.000đ/m2 = 57.474.000đ 

Tổng giá trị quyền sử dụng đất ông Tr. được hưởng là: 182.768.000đ. 

+ Tài sản trên đất: 02 cây kè (trên thửa 94A), 04 cây kè (trên thửa 94B) và 

40 cây kè (trên thửa 94D). tổng 46 cây kè. 

46 cây kè X 119.000đ/cây = 5.474.000 đ 

Tổng giá trị cây ông Tr. được hưởng là: 5.474.000đ. 

+ Ông Tr. đã nhận 9.267.000đ tiền bồi thường thu hồi đất làm đường Bắc 

Nam 3. 

Tổng cộng ông Tr. được hưởng là: 182.768.000đ tiền đất + 5.474.000đ 

tiền cây +  9.267.000 đ tiền bồi thường thu hồi đất = 197.509.000đ (Một trăm 

chín bảy triệu, năm trăm linh chín nghìn đồng). 

Ông Tr. Phải trả lại cho bà Đ. số tiền chênh lệch tài sản là 1.596.000đ 

(Một triệu, năm trăm chín sáu nghìn đồng). 

- Án sơ thẩm còn quyết định án phí, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

* Sau khi xét xử, các đương sự có kháng cáo, gồm: 
 

         1. Ngày 07/3/2018 ông Lê Năng Tr (bị đơn) kháng cáo, với nội dung:  
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- Toàn bộ diện tích đất 3145m
2 
là tài sản riêng của ông không phải là tài sản 

chung của ông và bà Đ.. 
 

- Không đồng ý với việc bản án tuyên bố bản di chúc của bà D. ngày 

10/6/2008 là vô hiệu. 
 

- Không đồng ý việc chia đất của ông cho bà Đ.. 
 

- Không đồng ý với việc tuyên bố HĐ chuyển nhượng đất giữa ông và ông 

Lê Kim M. Ng.y 14/2/2007 là vô hiệu. 
 

2. Ng.y 17/3/2018 bà Lê Thị C. kháng cáo với nội dung: Toàn bộ diện tích 

đất 3145m
2 

là là tài sản chung của anh chị em do bố mẹ để lại chứ không phải là 

tài sản chung của ông Tr. và bà Đ.. 
 

3. Ng.y 19/3/2018 bà Lê Thị Đ. kháng cáo với nội dung: Không đồng ý với 

Tòa án cấp sơ thẩm chia cho bà phần đất không tiện sinh hoạt, đề nghị chia đều 

cho bà và ông Tr.. 
 

Đề nghị được miễn tiền án phí dân sự có giá ngạch (9.795.650đ) vì Đ. kiện 

hoàn cảnh khó khăn, già yếu. 
 

4. Ng.y 17/3/2018 ông Lê Kim M. kháng cáo với nội dung: Không đồng ý 

việc tuyên hủy HĐ chuyển nhượng đất giữa ông và ông Lê Năng Tr. Ng.y 

14/12/2007 và hủy GCNQSDĐ số H00992 mang tên ông  cấp Ng.y 25/12/2007. 

Buộc ông pH chịu 4.000.000đ án phí có giái ngạch là không đúng. 
    

         * Tại phiên toà phúc thẩm:  
 

          - Nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện, người kháng cáo không rút 

đơn kháng cáo, và đề nghị xét xử theo quy định của pháp luật. 
 

           - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn (bà Đ.) có 

quan điểm: Các tài liệu chứng cứ do bà Đ. và các đương sự trong vụ án cung cấp 

và các tài liệu chúng cứ do Tòa án đã thu thập, thể hiện: Các tài sản trên đất hiện 

đang tranh chấp là của bố mẹ ông Tr. cho vợ chồng ông Tr. và bà Đ. ra ở riệng 

từ năm 1983 đến nay không ai tranh chấp và khiếu kiện gì. Theo quy định của 

Luật đất đai thì xác định đây là tài sản chung của vợ chồng ông Tr. và Đ. trong 

thời kỳ hôn nhân nên được chấp nhận để chia tài sản chung của vợ chồng theo 

Luật Hôn nhân và G. đình.  
          

           - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn (ông Tr.) có quan 

điểm: 
 

          + Bản án sơ thẩm số 06/2018/HNGĐ-ST Ng.y 07/6/2018 của Tòa án nhân 

dân dân huyện T. G. vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cụ thể: 
 

          Xét xử ngoài phạm vi được yêu cầu: Đơn khởi kiện bổ sung khởi kiện 

Ng.y 7/6/2017 bà Đ. yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:  
 

        Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ng.y 25/5/2006 

giữa ông Tr. và ông Lê Kim M. là vô hiệu. Đề nghị hủy Giấy chứng nhận QSD 

đất mang tên ông Lê Kim M.. 
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         Như vậy yêu cầu khởi kiện của bà Đ. không hề có nội dung “Tuyên di 

chúc của bà Lê Thị D. cho ông Tr. vô hiệu” nhưng trong bản án sơ thẩm vượt 

quá yêu cầu khởi kiện. 
           

         + Không triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ L. quan là con ông 

Tr. và bà Đ. tham G. tố tụng. 
 

         + Việc áp dụng án lệ 03/2016/HĐTP là không phù hợp với vụ án. 

         + Án sơ thẩm nhận định sai về quá trình quản lý, sử dụng đất của bà Đ.. 
 

          Nên đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo quy định. 
  

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá: Quá trình 

giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuân theo các quy định của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. 

       + Đối với các nội dung kháng cáo: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ và lời khai của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tiến hành các trình tự thủ tục đầy đủ theo quy định của pháp luật, đã 

xem xét đánh giá đúng tính chất của vụ án, đảm bảo quyền lợi cho các bên theo 

quy định của pháp luật. Các đương sự kháng cáo nhưng không xuất trình được 

tài liệu chứng cứ nào mới so với cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá nên không có 

cơ sở để chấp nhận. Vì vậy đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 Đ. 308 Bộ luật 

TTDS, không chấp nhận kháng cáo của các đương sự, giữ nguyên quyết định 

của bản án sơ thẩm.  
 

        Về án phí: Bà Đ. là người già, hoàn cảnh khó khăn, ông M. bị tuyên về hợp 

đồng vô hiệu nên không pH chịu án phí dân sự có giá ngạch và không pH chịu 

án phí dân sự phúc thẩm do sửa án sơ thẩm về phần này theo quy định của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 Ng.y 30/12/2016 của Quốc Hội.  
 

       Ông Tr. và bà C. pH chịu án phí phúc thẩm vì kháng cáo không được chấp 

nhận để cải sửa. 
 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ Ng.y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

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

phiên toà, ý kiến tranh luận của các đương sự, quan điểm của luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn và bị đơn và quan điểm của Đại diện 

Viện kiểm sát tham G. phiên tòa về việc giải quyết vụ án. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  [1].Về thủ tục tố tụng:  
 

          - Tại phiên tòa ông Lê Năng Tr. đã được triệu tập hợp lệ 03 lần nhưng 

vắng mặt không có lý do chính đáng, nhưng do các đương sự khác trong vụ án 

có kháng cáo đều L. quan đến nội dung kháng cáo của ông Tr., người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tr. vắng mặt nhưng đã gửi văn bản số 

54/CV-INCIP Ng.y 29/5/2018 nêu các quan điểm bảo vệ quyền lợi cho ông Tr.. 

Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ vào Đ. 296 Bộ luật tố tụng Dân sự tiến hành xét 
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xử và xem xét các nội dung kháng cáo để đảm bảo quyền lợi cho ông Tr. vắng 

mặt tại phiên tòa.  
 

         - Tại phiên toà phúc thẩm, bà Lê Thị Đ. vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

và đơn kháng cáo, ông Lê Năng Tr., bà Lê Thị C. và ông Lê Kim M. giữ nguyên 

đơn kháng cáo, các đương sự không có thỏa thuận được với nhau về các nội 

dung tranh chấp nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  
 

- Bà Đ. và ông Tr. là vợ chồng nhưng đã ly hôn theo bản án dân sự sơ 

thẩm số 05/2010/HNGĐ-ST Ng.y 21/01/2010 của Tòa án nhân dân huyện T. G.. 

Sau khi xét xử bà Đ. và ông Tr. đều kháng cáo về phần tài sản, tại Bản án dân sự 

phúc thẩm số 10/2010/HNGĐ-PT Ng.y 05/5/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa quyết định: Hủy phần tài sản và án phí L. quan đến phần tài sản. G.o 

hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện T. G. giải quyết lại phần tài sản theo thủ 

tục sơ thẩm. Vì vậy, trong vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chỉ xem 

xét, giải quyết yêu cầu về “Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn” giữa ông Lê Năng 

Tr. và bà Lê Thị Đ. theo quy định của Luật hôn nhân và G. đình.  

- Do việc bản án bị hủy phần tài sản và án phí có L. quan để giải quyết lại 

theo quy định, vì vậy những yêu cầu phân chia tài sản chung khi ly hôn của bà 

Đ. đã được Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án “Hôn nhân và G. đình” số 55/TB-

TLVA Ng.y 17/8/2009 đều được xem xét trong vụ án này. Trong quá trình giải 

quyết, Ng.y 07/6/2017 bà Đ. có đơn yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện về phần tài 

sản theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nên đã được Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận để xem xét và giải quyết. Mặt khác Tòa án án cấp sơ thẩm xác định 

tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn và chỉ xem xét đến những 

người có L. quan đến yêu cầu về tài sản nên không triệu tập hết những người 

con của cụ Tr. và cụ D. tham G. tố tụng như vụ án “Chia di sản thừa kế” là phù 

hợp.  

- Do vụ án kéo dài từ 2009 đến nay là gần 10 năm, ông Tr. và bà Đ. đều 

đã già yếu trên 60 tuổi, nên C. xem xét giải quyết thỏa đáng, để đảm bảo các 

quyền lợi cho mỗi bên để ổn định cuộc sống lúc tuổi già. 

[2]. Xét các nội dung kháng cáo:  

2.1. Xét kháng cáo của ông Lê Năng Tr.: 

- Về quyền sở hữu tài sản đối với quyền sử dụng đất trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số E 0122733 Ng.y 25/10/1995 mang tên ông Lê Năng 

Tr.: Diện tích đất trên có nguồn gốc từ Ng.y 10/7/1983 ông Lê Minh T. (cậu ruột 

ông Tr.) đã bàn G.o lại cho Ông Lê Năng Tr. và bà Lê Thị D. (là bố mẹ đẻ ông 

Tr.). Cụ Tr. và cụ D. đã cho vợ chồng ông Tr. và bà Đ. ra ở riêng trên diện tích 

đất đó từ năm 1983 đến nay. Đến năm 1985 vợ chồng ông Tr. và bà Đ. đã xây 

dựng 03 G.n nhà trên diện tích đất để ở. Khi xây nhà, G. đình ông Lê Thanh Nhì 

là anh rể của ông Tr. đã cho ông Tr. và bà Đ. vay 700 viên gạch cớm (BL 559) 

và Đ. là người nộp thuế nhà đất (BL 450 đến 455). Theo biên bản xác minh Ng.y 

05/12/2017 ông Lê Đình Dũng - Phó trưởng thôn L. V khẳng định bà Đ. trực 

tiếp xây nhà bằng gạch cớm, lợp kè từ tháng 10/1985 và sử dụng từ đó đến nay 

42



(BL 558) không có tranh chấp. Ng.y 25/10/1995 UBND huyện T. G. đã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0122733 cho hộ G. đình ông Tr. và bà Đ. 

mang tên ông Lê Năng Tr. (BL 571 đến 578). Vì thời điểm đó giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất chỉ ghi tên đại diện chủ hộ G. đình. Khi ông Tr. và bà Đ. xây 

3 G.n nhà trên đất và sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 

bố mẹ và anh em nhà ông Tr. không ai phản đối gì. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm 

áp dụng án lệ số 03/2016/AL để công nhận quyền sử dụng đất trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số E 0122733 Ng.y 25/10/1995 mang tên ông Lê Năng 

Tr. là tài sản chung của ông Lê Năng Tr. và Lê Thị Đ. có trong thời kỳ hôn nhân 

là có cơ sở và đúng quy định. 
 

 - Không đồng ý với việc bản án tuyên bố bản di chúc của bà D. Ng.y 

10/6/2008 là vô hiệu: Toàn bộ quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số E 0122733 Ng.y 25/10/1995 mang tên ông Lê Năng Tr. là tài sản 

chung của vợ chồng ông Tr. và Đ. như đã xem xét trên. Vì vậy bản di chúc của 

bà Lê Thị D. (mẹ đẻ ông Tr.) lập Ng.y 10/6/2008 để định đoạt toàn bộ quyền sử 

dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0122733 Ng.y 

25/10/1995 mang tên ông Lê Năng Tr. là trái quy định của pháp luật. Tòa án cấp 

sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Đ. 652 BLDS năm 2005 để tuyên bố bản di 

chúc của bà Lê Thị D. lập Ng.y 10/6/2008 là vô hiệu là đúng quy định của pháp 

luật. 

- Không đồng ý việc chia đất cho bà Đ.: Do việc đánh giá xác định tài sản 

là quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E0122733 

Ng.y 25/10/1995 mang tên ông Lê Năng Tr. là tài sản chung của vợ chồng ông 

Tr. và Đ. như đã nêu trên. Ông Tr. và bà Đ. đã ly hôn theo Bản án số 

05/2010/HNGĐ-ST Ng.y 21/01/2010 của Tòa án nhân dân huyện T. G. nên căn 

cứ vào Đ. 27, Đ. 28 và Đ. 95 Luật hôn nhân và G. đình năm 2000 để chia tài sản 

chung sau khi ly hôn cho ông Tr. và bà Đ. là đúng quy định của pháp luật. 

- Không đồng ý với việc tuyên bố HĐ chuyển nhượng đất giữa ông và ông 

Lê Kim M. Ng.y 14/2/2007 là vô hiệu (xét cùng với nội dung kháng cáo của ông 

Lê Kim M.): Toàn bộ quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số E0122733 Ng.y 25/10/1995 mang tên ông Lê Năng Tr. là tài sản chung 

của vợ chồng ông Lê Năng Tr. và Lê Thị Đ.. Ng.y 14/12/2007 ông Tr. chuyển 

nhượng cho ông Lê Kim M. 500 m
2
 đất (trong đó 50 m

2
 đất ở và 450 m

2
 đất 

vườn) với giá 80.000.000đ không được sự đồng ý của bà Đ.. Việc chuyển 

nhượng đất đã được UBND huyện T. G. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

H00992/QSDĐ Ng.y 25/12/2007 mang tên Lê Kim M. là vi phạm khoản 3 Đ. 28 

luật Hôn nhân và G. đình năm 2000 và khoản 2 Đ. 109 BLDS năm 2005. Vì vậy 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Đ. 123 và Đ. 407 BLDS năm 2015 để tuyên bố hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Năng Tr. và ông Lê Kim 

M. lập Ng.y 14/12/2007 là vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AG 372238 Ng.y 25/12/2007 mang tên ông Lê Kim M. là đúng quy định của 

pháp luật. 
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Do hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Năng Tr. và 

ông Lê Kim M. lập Ng.y 14/12/2007 là vô hiệu nên không làm phát sinh quyền 

và nghĩa vụ của các bên. Do đó C. pH áp dụng khoản 1 và khoản 2 Đ. 131 

BLDS năm 2015 để buộc ông Lê Kim M. pH trả lại cho ông Lê Năng Tr. 500 m
2
 

đất (trong đó 50 m
2 

 đất ở, 450 m
2
 đất vườn) và 04 cây kè. Buộc ông Lê Năng 

Tr. pH trả lại cho ông Lê Kim M. 80.000.000đ. Về thiệt hại do hợp đồng vô hiệu 

thì sau khi ông Tr. được chia tài sản là đất thì ông Tr. và ông M. có quyền thỏa 

thuận lại việc mua bán đất để làm thủ tục cấp giây chứng nhận quyền sử dụng 

đất mới theo quy định của pháp luật với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo 

quyền lợi cho ông Lê Kim M.. 

- Cấp sơ thẩm đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

ông Lê Năng Tr. và ông Lê Kim M. lập Ng.y 14/12/2007 là vô hiệu và hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 372238 Ng.y 25/12/2007 mang tên ông Lê 

Kim M., buộc ông Lê Kim M. pH trả lại cho ông Lê Năng Tr. 500 m
2
 đất (trong 

đó 50 m
2 

 đất ở, 450 m
2
 đất vườn) và 04 cây kè. Đây là do bà Đ. có yêu cầu về 

tuyên bố hợp đồng của ông Tr. và ông M. vô hiệu  được Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận. Ông Lê Kim M. pH trả lại cho ông Tr. quyền sử dụng 500 m
2
 đất và 

04 cây kè nên không pH chịu án phí dân sự có giá ngạch theo quy định tại điểm 

a khoản 3 Đ. 27 Nghị quyết số 326 Ng.y 30/12/2016 của Quốc Hội. 

2.2 Xét nội dung kháng cáo của bà Đ.: 
 

- Không đồng ý với Tòa án cấp sơ thẩm chia cho bà phần đất không tiện 

sinh hoạt, đề nghị chia đều cho bà và ông Tr.. 
 

Thông qua việc thẩm định tại chỗ, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến hiện 

trạng, vị trí và Đ. kiện của mỗi bên để chia cho bà Đ.. 
 

+ Quyền sử dụng đất: 

- Thửa 94 có diện tích 1075,4m
2
 (trong đó 80m

2
 đất ở và 995,4m

2
 đất 

trồng cây hàng năm). Phía Đông giáp đường G.o thông, dài 35,6m và giáp đất 

hộ bà Doa, dài 4,5m; Phía Tây giáp đất hộ ông Huệ, dài 16,6 m, giáp đất hộ ông 

T., dài 13,4m; Phía Nam giáp đất hộ T., dài 42,4m; Phía Bắc giáp đất thửa 94A 

và thửa 94B dài 29,4m, giáp đất hộ bà Doa dài 9,7m. 

- Thửa 94C có diện tích 337,6m2 Đất trồng cây hàng năm. Phía Đông 

giáp đất hộ ông Ẩm, dài 34,7m; Phía Tây giáp thửa 94B dài 11,6m và giáp đất 

hộ bà Doa, dài 26,5m; Phía Nam giáp đất hộ bà Doa, dài 29,3m; Phía Bắc giáp 

đất thửa 77, dài 29,5m.  

 - Thửa đất số 18 có diện tích 106,5m
2
 đất trồng cây lâu năm. Các mặt tiếp 

giáp như sau: Phía Đông giáp đường G.o thông Bắc Nam 3, dài 4,7m; Phía Tây 

giáp đường G.o thông, dài 5m; Phía Nam giáp đường G.o thông, dài 20,7m và 

phía Bắc giáp đất hộ bà Lạc, dài 21,9m; 

Tổng cộng là 1519,5m
2
, trong đó (80m

2
 đất ở, 1333m

2
 đất trồng cây hàng 

năm và 106,5m
2
  đất trồng cây lâu năm) 
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Tổng cộng bà Đ. được hưởng là: 180.463.000đ tiền đất + 3.731.000đ  tiền 

cây + 10.123.000 đ tiền bồi thường thu hồi đất = 194.317.000đ. 

* Ông Lê Năng Tr. được sở hữu các loại tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất: 

- Thửa 94A có diện tích 603,2m
2
 (30m

2
 đất ở và 573,2m2 đất trồng cây 

hàng năm). Phía Đông giáp thửa 94B, dài 33,3m; Phía Tây giáp đất hộ ông 

Khoa, dài 14,7m và giáp đất hộ ông Huệ, dài 18,7m; Phía Nam giáp đất hộ ông 

Huệ, dài 6,9m và thửa 94, dài 14,4m; Phía Bắc giáp đất thửa 77, dài 23, m. 

 - Thửa 94B = 500m
2
 (50m

2
 đất ở và 450m

2
 đất trồng cây hàng năm) Phía 

Đông giáp thửa 94C, dài 11,6m và đất hộ bà Doa, dài 21,7m; Phía Tây giáp thửa 

94A, dài 33,3m; Phía Nam giáp thửa 94, dài 15m và phía Bắc giáp thửa 77, dài 

15m. 

 - Thửa 94D có diện tích 426m
2
 đất trồng cây hàng năm. Phía Đông giáp 

đất hộ ông Thủy, dài 22,5m và đất hộ bà Lạc, dài 12,7m; Phía Tây giáp đất hộ 

bà Xuân, dài 29,9m và hộ bà Lạc, dài 8,6m; Phía Nam giáp đất hộ bà Lạc, dài 

7,8m; Phía Bắc giáp đất hộ ông Ẩm, dài 11,4m, thửa 94C, dài 5,8m và hộ ông 

Thủy, dài 4,0m. 

Tổng cộng là 1529,2m
2
, trong đó (80m

2
 đất ở, 1449,2m

2
 đất trồng cây 

hàng năm) 

Tổng cộng ông Tr. được hưởng là: 182.768.000đ tiền đất + 5.474.000đ 

tiền cây +  9.267.000 đ tiền bồi thường thu hồi đất = 197.509.000đ (Một trăm 

chín bảy triệu, năm trăm linh chín nghìn đồng). 

Ông Tr. pH trả lại cho bà Đ. số tiền chênh lệch tài sản là 1.596.000đ (Một 

triệu, năm trăm chín sáu nghìn đồng). 

Việc Tòa án cấp sơ thẩm chia đất cho ông Tr. và bà Đ. như vậy là phù hợp 

nên không chấp nhận việc kháng cáo của bà Đ. yêu cầu chia đều tất cả phần đất 

của vợ chồng cho bà. 
 

- Đề nghị được miễn tiền án phí dân sự có giá ngạch (9.795.650đ) vì Đ. 

kiện hoàn cảnh khó khăn, già yếu.. 
 

 Bà Đ. hiện nay đã 63 tuổi ở một mình Đ. kiện hoàn cảnh khó khăn thuộc 

trường hợp già yếu nên căn cứ vào Đ. 12 pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án và điểm 

đ khoản 1 Đ. 12 và khoản 6 Đ. 15 Nghị quyết số 326 Ng.y 30/12/2016 của Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án nên chấp nhận miễn nộp tiền phần án phí 

dân sự có giá ngạch. 
 

2.3. Xét kháng cáo của bà Lê Thị C. với nội dung: Toàn bộ diện tích đất 

3145m
2 

là là tài sản chung của anh chị em do bố mẹ để lại chứ không pH là tài 

sản chung của ông Tr. và bà Đ.. Hội đồng xét xử đã xem xét đánh giá và đã xác 

đinh toàn bộ diện tích đất 3145m
2 
là tài sản chung bà Đ. và ông Tr. trong thời kỳ 

hôn nhân. Vì vậy bà C. chứng minh Biên bản họp G. đình của các con của ông 

Lê Năng Tr. và bà Lê Thị D. lập Ng.y 10/11/2008 (BL 279, 280) có nội dung: 
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Thống nhất tặng bà Lê Thị C. 473m
2 

 đất vườn để trừ vào số tiền bà C. đi vay 

60.000.000đ để nuôi dưỡng mẹ bà C.. Theo biên bản này thì các con của ông Tr. 

và bà D. không có quyền định đoạt tài sản chung thuộc quyền sở hữu của ông 

Tr. và bà Đ., ông Tr. cũng không đồng ý cắt phần đất của ông Tr. được hưởng để 

trả cho bà C.. Do đó không có cơ sở để chấp nhận như kháng cáo của bà C.. 

          Như vậy, ông Lê Năng Tr., bà Lê Thị C. kháng cáo nhưng tại phiên tòa 

phúc thẩm các đương sự không xuất trình thêm được tài liệu chứng cứ mới nào 

mới so với cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá. Xét thấy bản án của cấp sơ thẩm 

đã xem xét, đánh giá và quyết định là phù hợp với các quy định pháp luật nên 

không chấp nhận kháng cáo ; Giữ nguyên các quyết định của Bản án Dân sự sơ 

thẩm 06/2018/HNGĐ-ST Ng.y 06/3/2018 của Toà án nhân dân huyện T. G. đối 

với ông Tr. và bà C.. 

       Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Đ. và ông M., sửa án sơ thẩm về 

phần án phí dân sự có giá ngạch đối với bà Đ. và ông M.. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Lê Năng Tr. và bà Lê Thị 

C. không được chấp nhận và giữ nguyên án sơ thẩm nên pH chịu án phí phúc 

theo quy định của pháp luật.  
 

Bà Đ. và ông M. kháng cáo được chấp nhận một phần để sửa án sơ thẩm 

nên không pH chịu án phí phúc thẩm. 
 

                   [3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ Ng.y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

        Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

           * Căn cứ: Khoản 1,2 Đ. 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự;  
 

           * Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án; Điểm đ khoản 1 Đ. 12 và khoản 6 Đ. 15; 

điểm a khoản 3 Đ. 27; khoản 1,2 Đ. 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 Ng.y 

31/12/2016 của Quốc Hội quy định về án phí lệ phí Tòa án. 
 

         1. - Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Năng Tr. bà Lê Thị C.; Giữ 

nguyên các quyết định của bản án Dân sự sơ thẩm số 06/2018/HNGĐ-ST Ng.y 

06/3/2018 của Toà án nhân dân huyện T. G. đối với ông Lê Năng Tr. và bà Lê 

Thị C.. 

          - Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Lê Thị Đ. và ông Lê Kim M., sửa 

bản án Dân sự sơ thẩm số 06/2018/HNGĐ-ST Ng.y 06/3/2018 của Toà án nhân 

dân huyện T. G. về phần án phí dân sự có giá ngạch đối với bà Lê Thị Đ. và ông 

Lê Kim M.. 

          2. Án phí dân sự có giá ngạch: 

         - Bà Lê Thị Đ. được miễn và không pH nộp tiền án phí dân sự có giá 

ngạch (9.795.650 đồng). 

          - Ông Lê Kim M. không pH nộp tiền án phí dân sự có giá ngạch 

(4.000.000 đồng).  
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          3. Án phí phúc thẩm: - Ông Lê Năng Tr. và bà Lê Thị C. mỗi người pH 

nộp 300.000đ án phí phúc thẩm vì kháng cáo không được chấp nhận, được trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí 300.000đ đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. G. (ông Tr. nộp biên lai số 

0002495 Ng.y 20/3/2018; bà C. nộp biên lai số 0002500 Ng.y 22/3/2018). 

         - Bà Lê Thị Đ. và ông Lê Kim M. không pH nộp án phí phúc thẩm, được 

trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện T. G. (bà Đ. nộp 200.000đ theo biên lai thu tiền số 008530 Ng.y 

09/02/2010; 300.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2016/0002312 Ng.y 

12/6/2017 và 300.000đ theo biên lai thu tiền số 0005557 Ng.y 26/3/2018; ông 

M. nộp 300.000đ biên lai thu tiền số 0005560 Ng.y 28/3/2018) 

                   * Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ Ng.y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ Ng.y tuyên án./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Cấp cao tại HN;                                             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND huyện T. G.; 

- Chi cục THADS huyện T. G.; 

- UBND xã T. H, H. T. G.; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA.                                                                                   
                                                                                          Hà Huy Hùng 
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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THANH HOÁ                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
                            

Bản án số: 33/2018/HNGĐ-PT 

        Ngày 28/6/ 2018  
     V/v: Tranh chấp  tài sản  

              sau khi ly hôn.                        
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

                      Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Hà Huy Hùng. 

                                  Các Thẩm phán:   Bà Lê Thu Hương. 

                                                                 Ông Lê Thanh Hùng.   
   

 Thư ký phiên toà: Ông Phạm Ngọc Sơn. Thư ký TAND tỉnh Thanh Hoá. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:    

                          Bà Cù Thị Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 20/2017/TLPT-HNGĐ ngày 

29/3/2018 về việc “Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn”.  

Do bản án sơ thẩm số 02/2017/HNGĐ-ST ngày ngày 05/01/2018 của Toà 

án nhân dân huyện B.T bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 16/2018/QĐ-PT ngày  

19 tháng 4 năm 2018, giữa các đương sự: 

        - Nguyên đơn:  Chị Đỗ Thị T.; Sinh năm 1971. 

HKTT:  Phố Đ.L., xã Đ.L., Huyện B.T, tỉnh Thanh Hóa. 

Công tác tại: Trường Tiểu học N.S, huyện M.L, tỉnh Thanh Hóa. 

Có đơn xin xử vắng mặt ngày 13/6/2018. 
 

        - Bị đơn: Anh Hoàng Thiết Tr.; Sinh năm 1967.  

Địa chỉ: Phố Đ.L., xã Đ.L., Huyện B.T, tỉnh Thanh Hóa. 
 

         Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: 

         Luật sư Lê Thị Hoài T.  

Văn phòng Luật sư, tư vấn pháp luật T.Ph – Đoàn Luật sư Thanh Hóa. 
 

        - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

         Cháu Hoàng Minh T. sinh năm 1993. 

Địa chỉ: Phố Đ.L., xã Đ.L., Huyện B.T, tỉnh Thanh Hóa. 
       

         - Do có kháng cáo của:
 
Bị đơn anh Hoàng Thiết Tr.. 

 

        - Tại phiên tòa có mặt anh Tr., vắng mặt chị T. và cháu  T.. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

    Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
 

Tại đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án chị Đỗ Thị T. trình bày:     

Chị T. và anh Tr. tự nguyện kết hôn năm 1993 tại UBND xã Đ.L., huyện B.T 

đến 2016 thuận tình ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản. Trước khi ly 

hôn vào tháng 12 năm 2015 anh Tr. và chị T. đã tự nguyện chia đôi tài sản sinh 

hoạt, hàng tạp hóa và bán nhà ở thành phố sau khi trả hết nợ mua nhà còn lại 

80.000.000đ tiền mặt đã chia đôi mỗi người 40.000.000đ. Anh Tr. và chị T. còn 

01 nhà cấp 4 tọa trên diện tích đất ở 147m2 ở phố Đ.L., xã Đ.L., huyện B.T, tỉnh 

Thanh Hóa trị giá theo giá thị trường tại thời điểm định giá là 1,6 tỉ đồng. Anh 

chị đã tự ngăn đôi nhà và thoả thuận chia đôi giá trị nhà đất bằng hiện vật. 

Nhưng do anh Tr. không thực hiện việc làm thủ tục tách trích lục nhà đất cho chị 

T.. Nên chị T. khởi kiện yêu cầu Tòa án chia đôi giá trị nhà đất cho chị T. được 

quyền sở hữu 1/2 giá trị tài sản là 800.000.000đ. 

Tại bản tự khai ngày 28/08/2017 anh Tr. trình bày “anh Tr. đồng ý để chị 

T. ở nhà và khi nào bán được nhà thì chia đôi.” 

Tại biên bản hòa giải ngày 31/08/2017 anh Tr. đồng ý chia đôi giá trị tài 

sản và đề nghị Tòa án thẩm định tài sản để chia đôi giá trị tài sản chung. 

Tại biên bản định giá tài sản ngày 08/09/2017, anh Tr. và chị T. đều trình 

bày ngoài tài sản định giá nhà và công trình kiến trúc trên đất không còn tài sản 

gì khác. Anh Tr. và chị T. thống nhất giá trị nhà đất là 1,6 tỉ đồng gồm các tài 

sản cụ thể sau: 

- 01 nhà cấp 4 mái ngói nền lát gạch men kích thước 4,8 x 7,3m=35m2 trị 

gía còn lại 80.150.000đ. 

- 01 nhà ngang rộng hết đất (7,4m) mặt đường, sâu 4,3m diện tích 31,8m2 

trị giá còn lại 69.960.000đ . 

- 01 bán bình phía giáp đường 217 lợp tôn dài hết đất 7,4m sâu 4 mét. 

Diện tích sử dụng 29,6m2 giá trị là 53.280.000đ  

- 01 bếp phía sau lợp ngói diện tích 4,8m2 trị giá 24.695.000đ . 

- 01 bếp giáp phía nhà anh S. diện tích 18,98m2 trị gí còn lại 33.404.000đ. 

Toàn bộ công trình kiến trúc kiên cố tạo trên diện tích đất sử dụng thực tế 

là 167,98m2, Chiều rộng 7,4m sâu 22,7m. Trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ghi diện tích 147m2. Có tứ cận như sau; 

Hướng Bắc giáp đường 217 chiều rộng đo thực tế là 7,4m 

Hướng Nam giáp đất nhà chị H.H có chiều dài 7,4m 

Hướng Đông giáp đất nhà anh S. có chiều dài là 22,7m 

Hướng Tây giáp đất nhà T.H có chiều dài 22,7m 
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Đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nhận đất ở là 147m2 

theo Quyết định 4545/2014 QĐ-UBND ngày 18/12/2014 

147m2 x 1.900.000đ/m2 = 279.300.000đ . 

Đất chưa được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 

tính theo giá đất vườn là 30.000đ/m2 là 20,98m2 x 30.000đ =630.000đ . 

Nhưng giá chuyển nhượng tại địa phương vị trí đất đang tranh chấp là 

210.000.000đ đến 220.000.000đ một mét mặt đường. 

Thực tế có khách trả toàn bộ nhà đất nhà anh Tr. chị T. là 1,6 tỉ đồng 

nhưng anh chị chưa thống nhất bán.  

Các thành viên Hội đồng định giá và các đương sự đều thống nhất giá 

chuyển nhượng thực tế toàn bộ nhà đất là 1.600.000.000đ. 

Sau khi định giá tài sản tại biên bản hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 

08/09/2017. Anh Tr. và chị T. đã thống nhất chị T. sở hữu toàn bộ tài sản chung 

gồm nhà và đất trị giá 1,6 tỉ đồng, chị T. có trách nhiệm giao lại giá trị chênh 

lệch chia tài sản cho anh Tr. là 800.000.000đ. 

Đến ngày 11/9/2017 anh Tr. nộp đơn đề nghị thay đổi thỏa thuận và yêu 

cầu tài sản chung của vợ chồng được chia làm 04 phần cho anh Tr., chị T., cháu 

T. và cháu T. mỗi người được quyền sở hữu 400.000.000đ và bố con anh có 

nguyện vọng sở hữu bằng hiện vật. 

Đến biên bản hòa giải ngày 24/11/2017 chị T. giữ nguyên yêu cầu chia 

đôi giá trị tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhưng anh Tr. vẫn yêu cầu chia 04 

phần cho cháu T., cháu T. và anh Tr., chị T.. Anh Tr. còn trình bày chị T. đang 

quản lý tiền hàng trị giá là 700.000.000đ nên sau khi trừ đi 400.000.000đ chị 

được chia tài sản, chị T. còn lại 300.000 chị T. phải lập 01 sổ tiết kiệm trị giá 

200.000.000đ cho cháu T. đến khi cháu T. 18 tuổi mới được rút tiền gốc và tiền 

lãi hàng tháng của sổ tiết kiệm phải gửi vào tài khoản của anh Tr.. Còn lại 

100.000.000đ thì anh Tr. trừ vào tiền hàng bị hư hỏng trong cơn bão số 10,11 và 

12 năm 2017. 

Về phần đất canh tác: Tại biên bản hòa giải ngày 28/11/2017 Anh Tr. và 

chị T. thỏa thuận, anh chị có 04 mảnh đất canh tác nay tự nguyện thỏa thuận anh 

Tr. sử dụng 01 mảnh đã đứng tên anh Tr. còn chị T. sử dụng mảnh đất ruộng 

đứng tên chị T., 01 mảnh ruộng nhờ anh Tài đứng tên thì anh chị thỏa thuận cho 

cháu Hoàng Minh T. được quyền sử dụng, 01 mảnh ruộng mua của nhà chị Năm 

chưa sang tên thì cho cháu T., hiện nay cháu T. ở với anh Tr. thì thuộc quyền 

quản lý sử dụng của anh Tr. . 

Toàn bộ phần đất ruộng thì anh Tr. và chị T. tự nguyện thỏa thuận không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản tự khai và các lời khai tại Tòa án cháu Hoàng Minh T. đều trình 

bày trong khối tài sản chung cuả bố mẹ, cháu T. không có tài sản, công sức gì 

đóng góp tạo dựng khối tài sản đang tranh chấp. Thời gian cháu học cấp 3 thì 
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ngoài thời gian đi học có phụ giúp bố mẹ bán hàng. Và cháu đi học chuyên 

nghiệp từ 2013 đến 2015 thì bỏ ngang về nay ở nhà. Theo cháu T. thì trích lục 

đất cấp năm 2003 cho hộ gia đình nên cháu cũng là thành viên và đồng ý với ý 

kiến của bố Tr. là tài sản chia 04 phần cháu T. 1/4 giá trị tài sản. 

Sau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử anh Tr. cung cấp 420 bút lục 

gồm các biên lai hóa đơn mua hàng, tích kê biên lai (sách giáo khoa, quần áo, 

văn phòng phẩm… từ năm 2008 đến năm 2016). 

Tại phiên tòa chị T. trình bày: - Việc kinh doanh bán hàng của anh chị là 

cả hai người cùng làm. Việc bán hàng được bao nhiêu đều ghi vào sổ nhật ký 

bán hàng, việc thu chi trong gia đình đều có sổ và anh Tr. quản lý việc thu chi 

của gia đình. Chị T. không được cầm tiền. Đến năm 2015 vợ chồng mâu thuẫn 

anh chị đã chia đôi hàng, tiền và công nợ trong việc kinh doanh.  

- Ngày 24/12/2015 anh Tr. lập biên bản về việc chia tiền hàng nợ nần, 

chia tủ đựng hàng và chia cả văn phòng phẩm bằng hiện vật. Từ 24/12/2015 anh 

chị không còn chung đụng kinh tế và tháng 01 năm 2016 thuận tình ly hôn. Nhà 

và công trình kiến trúc trên đất thì ngăn đôi phần của chị T. chị vẫn ở sử dụng và 

tiếp tục đóng hàng bán. Phần nhà đất của anh Tr. thì anh Tr. khóa cửa. Toàn bộ 

hóa đơn anh Tr. cung cấp là giá hàng nhập về để kinh doanh của anh chị từ năm 

2008 đến 2016 cả hóa đơn mua hàng sau khi đã ly hôn. Sau khi ly hôn chị T. có 

tiếp tục đóng hàng bán riêng không liên quan đến anh Tr.. Từ đầu năm học 

2017-2018 chị T. không đóng hàng bán nữa vì chị chuyển công tác lên Trường 

tiểu học xã P.N, huyện M.L, tỉnh Thanh Hóa. 

- Những năm còn sống chung thì tổng số tiền hàng mua theo hóa đơn sau 

khi trừ chiết khấu bán hàng phải trả tiền gốc cho chủ cửa hàng còn lại lời lãi thì 

chi tiêu sinh hoạt gia đình anh Tr. là người quản lý sổ sách chi tiêu, chị T. không 

được cầm tiền. Chị T. không chấp nhận yêu cầu không có căn cứ cuả anh Tr.. 

- Chị T. không chấp nhận lời nại của anh Tr. và chỉ đồng ý trích cho cháu 

T. 25.000.000đ trong phần tải sản của chị sau khi chia đồi giá trị tài sản chung, 

việc anh Tr. cho cháu T. bao nhiêu là quyền của anh Tr.. Chị T. đồng ý để anh 

Tr. sở hữu bằng hiện vật nhưng yêu cầu anh Tr. giao cho chị 775.000.000đ tiền 

chênh lệch chia tài sản và anh Tr. giao cho cháu T. 25.000.000đ tiền chị cho 

cháu T.. 

Và tại phiên toà chị Đỗ Thị T. tự nguyện chịu toàn bộ án phí của 1/2 tài 

sản số chung được chia là 800.000.000đ và tự nguyện trích lại quà kỷ niệm cho 

cháu T. 25.000.000đ.   

Tại phiên tòa sơ thẩm: - Anh Tr. đều công nhận đất ở mua năm 1992 và 

đến năm 1993 thì anh và chị T. đăng ký kết hôn và năm 2003 mới làm giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 1994 anh chị làm nhà ra ở và năm 2001 

làm lại nhà công trình kiến trúc  như hiện nay. 

- Anh Tr. công nhận việc anh chị bán hàng có ghi nhật ký bán hàng và 

việc chi tiêu gia đình anh là người quản lý điều hành. Và công nhận là do chữ 
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viết tay của anh nội dung anh chị tự thỏa thuận chốt tiền nợ bán hàng kinh doanh 

đến 24/12/2015 còn nợ chung là 15.646.000đ. Theo biên bản thỏa thuận này anh 

có trách nhiệm trả cho chị T. 1,5 chỉ vàng (gồm 01 chỉ vàng anh Tr. vay chị T. 

từ ngày đang yêu, và 01 chỉ vàng anh chị mừng cưới cháu anh Tr. mỗi người 

chịu một nữa chỉ vàng tổng số tiền vàng anh Tr. nợ chị Tiền là 1,5 chỉ vàng 9999 

là 4.950.000đ (theo giá thị trường tại thời điểm chốt nợ là 33 triệu một cây) và 

anh Tr. trả 7.800.000đ tiền nợ. Nhưng thực tế anh Tr. chỉ trả cho chị T. 

4.950.000đ (tiền 1,5 chỉ vàng) còn toàn bộ số nợ chung 15.646.000đ chị T. đã 

phải tự trả sau khi ly hôn. Và anh Tr. trình tại phiên tòa việc anh cung cấp các 

hóa đơn mua hàng chỉ để chứng minh những năm qua gia đình anh kinh doanh 

có tiền. Việc anh yêu cầu chị T. phải có trách nhiệm với số tiền 700.000.000đ 

chỉ tính ước lượng khoảng như vậy. 

Tại phiên tòa và trong biên bản làm việc tại Tòa án cháu T. công nhận 

không có tiền hay tài sản nào đóng góp vào khối tài sản của bố mẹ đang tranh 

chấp. Thời gian T. học phổ thông có giúp đỡ bố mẹ việc nhà và bán hàng vào 

lúc rãnh rỗi. Cháu T. không tranh luận gì với chị T. về việc chị T. cho cháu 

25.000.000đ.  

* Tại bản án số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/01/2018 của Toà án nhân dân 

huyện B.T đã quyết định: 
 

        1. Căn cứ 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.  

        - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Đỗ Thị T.. 

         Anh Hoàng Thiết Tr. và chị Đỗ Thị T. mỗi người được hưởng 1/2  giá trị 

tài sản chung là: 1.600.000.000đ : 2 = 800.000.000đ. 

        - Công nhận sự tự nguyện của chị Đỗ Thị T. về việc trích cho cháu Hoàng 

Minh T. 25.000.000đ. 

        - Giao cho anh Hoàng Thiết Tr. có quyền sở hữu toàn bộ nhà và đất ở trị 

giá 1.600.000.000đ gồm :  

       - 01 nhà cấp 4 mái ngói nền lát gạch men có diện tích (4,8 x 7,3m)=35m2  

       - 01 nhà ngang rộng hết đất (7,4m) mặt đường, sâu 4,3m diện tích 31,8m2  

       - 01 bán bình phía giáp đường 217 lợp tôn dài hết đất 7,4m sâu 4 mét. Diện 

tích sử dụng 29,6m2 . 

- 01 bếp phía sau lợp ngói diện tích 4,8m2 . 

- 01 bếp giáp phía nhà anh S. diện tích 18,98m2 . 

Toàn bộ công trình kiến trúc kiên cố tạo dựng trên diện tích đất sử dụng 

thực tế là 167,98m2 Chiều rộng 7,4m sâu 22,7m. Trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ghi diện tích 147m2. Có tứ cận như sau; 

Hướng Bắc giáp đường 217 chiều rộng đo thực tế là 7,4m 

Hướng Nam giáp đất nhà chị H.H có chiều rộng đo thực tế là 7,4m 

52



6 

 

Hướng Đông giáp đất nhà anh S. có chiều dài đo thực tế là 22,7m 

Hướng Tây giáp đất nhà T.H có chiều dài đo thực tế là 22,7m 

Nhưng anh Hoàng Thiết Tr. có trách nhiệm giao cho chị Đỗ Thị T. 

775.000.000đ. Và anh Tr. có trách nhiệm giao cho cháu Hoàng Minh T. 

25.000.000đ trích tài sản chung chị T. được chia cho cháu T.. 

- Án sơ thẩm còn quyết định án phí, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

 * Ngày 07/01/2018 anh Hoàng Thiết Tr. kháng cáo với nội dung:  
 

- Yêu cầu chia tài sản là nhà đất của vợ chồng tại phố Đ.L., xã Đ.L., 

huyện B.T làm 4 phần: vợ, chồng và 02 con mỗi người một phần trị giá 

400.000đ. 
 

- Nếu không chia thì chị T. cũng không được chia vì hàng hóa và tiền chị 

T. đang giữ phải chia cho con khi lập nghiệp. 
 

         * Tại phiên toà phúc thẩm: 
 

          - Nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện, người kháng cáo không rút 

đơn kháng cáo, và đề nghị xét xử theo quy định của pháp luật. 
 

         - Luật sư bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của anh Tr. có quan điểm: Đề 

nghị chia lại giá trị nhà và đất đã được định giá lại ngày 12/6/2018 là 

1.307.712.000đ. Đối với khối tài sản đang tranh chấp là tài sản chung của cả gia 

đình nên đề nghị xem xét đến quyền lợi của cháu T. và cháu T. là con của anh 

Tr. và chị T. để các cháu đỡ bị thiệt thòi. 
 

          Anh Tr. và chị T. kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân có quầy hàng buôn 

bán tại nhà, hiện anh Tr. đã gửi các hóa đơn mua hàng cho Tòa án xem xét. Đề 

nghị HĐXX dừng phiên tòa để về địa phương xác minh qua nhân dân, qua Bưu 

điện, Ngân hàng xem chị T. trong thời kỳ hôn nhân có gửi tiền đi cho những ai 

không để chứng minh là chị T. hiện nay còn giữ số tiền bán hàng của gia đình để 

buộc chị T. phải trả cho anh Tr..  
  

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá: Quá trình 

giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuân theo các quy định của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. Án sơ thẩm đã xác định khối tài sản là tài sản chung của 

anh Tr. và chị T. tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân, tại giai đoạn phúc thẩm 

UBND xã Đ.L. có Công văn xác nhận nguồn gốc đất là do anh Tr. và chị T. mua 

của Nhà nước và trả tiền theo quy định, không phải là đất cấp không thu tiền cho 

giáo viên. Nên căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được chia 

anh Tr. và chị T. là đúng quy định của pháp luật. Việc anh Tr. đề nghị phải chia 

đều 04 phần (anh Tr., chị T., cháu T., cháu T.) là không có căn cứ nên không 

được chấp nhận. Còn việc chị T. đồng ý trích cho cháu T. 25.000.000đ trong 

khối tài sản được chia là hoàn toàn tự nguyện và là quyền riêng của chị T.. 

Đối với khối tài sản chung là nhà và đất theo yêu cầu của anh Tr., HĐXX 

đã ủy thác tổ chức định giá lại. Ngày 12/6/2018 Hội đồnng định giá tài sản 
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huyện B.T đã tiến hành định giá lại với tổng trị giá là 1.307.712.000 đồng. Sau 

khi định giá hai bên không có thắc mắc gì nên đề nghị chia tài sản chung theo 

biên bản định giá ngày 12/6/2018. 

         - Về khoản tiền hàng anh Tr. yêu cầu chị T. có trách nhiệm với số tiền 

700.000.000đ. Anh Tr. cung cấp 420 hóa đơn mua hàng từ 2008 đến 2015 chỉ 

thể hiện việc buôn bán của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân còn hạnh phúc. Còn 

việc buôn bán lỗ, lãi, lợi nhuận bao nhiêu, chị T. hiện đang còn giữ bao nhiêu 

tiền, hàng chung của vợ chồng anh Tr. không chứng minh được. Mặt khác anh 

Tr. đã công nhận thời kỳ này anh chị bán hàng có ghi nhật ký bán hàng, việc chi 

tiêu trong gia đình anh là người quản lý điều hành. Đồng thời ang Tr. và chị T. 

đã thỏa thuận chốt số tiền nợ và tự chia các tủ đựng hàng, chia văn phòng phẩm, 

chia tiền mặt và chia nợ đến ngày 24/12/2015 trước ngày có Quyết định thuận 

tình ly hôn ngày 01/02/2016. Tại thời điểm định giá tài sản các đương sự đều 

khai không có tài sản nào khác ngoài nhà và công trình kiến trúc kiên cố đã định 

giá. Như vậy việc anh Tr. yêu cầu chị T. có trách nhiệm với số tiền 

700.000.000đ là không có cơ sở và căn cứ để chấp nhận.  

      Về án phí có giá ngạch: Do tài sản đang tranh chấp được định giá lại nên có 

sự thay đổi về giá trị nên án phí có giá ngạch cũng đề nghị được tính lại cho phù 

hợp. Đối với đơn đề nghị miễn án phí dân sự có giá ngạch ngày 22/6/2018, ạnh 

Tr. là giáo viên miền núi vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, hiện tại anh Tr. đang 

trực tiếp nuôi 2 cháu điều kiện rất khó khăn được UBND xã xác nhận nên đề 

nghị HĐXX xem xét giảm một phần án phí dân sự có giá ngạch đối với anh Tr.. 

Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1,2 Điều 308 Bộ luật TTDS, không chấp nhận 

kháng cáo của anh Hoàng Thiết Tr.; nhưng sửa quyết định của bản án sơ thẩm 

về chia tài sản chung nhà và đất do việc định giá lại ngày 12/6/2018 và tiền án 

phí dân sự có giá ngạch. Anh Tr. không phải chịu án phí phúc thẩm vì án sơ 

thẩm được cải sửa. 
 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

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

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

phiên toà, ý kiến tranh luận của đương sự và người bảo vệ quyền lợi cho đương 

sự, quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  [1].Về thủ tục tố tụng: Tại phiên toà phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, anh Hoàng Thiết Tr. vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo, 

các bên không có thỏa thuận được với nhau về các nội dung tranh chấp nên được 

xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2]. Xét các nội dung kháng cáo của anh Hoàng Thiết Tr.: 
   

- Yêu cầu chia tài sản chung cho các con (4 phần): Tại phiên tòa sơ thẩm 

và phúc thẩm, anh Tr. và chị T. đều thừa nhận nguồn gốc đất đang tranh chấp do 

anh chị thầu của xã năm từ 1992, đến năm 1993 chị T. và anh Tr. kết hôn. Anh 
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chị được UBND huyện B.T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

W923983  ngày 20/5/2003 diện tích 147m
2 

 mục đích sử dụng làm nhà ở. Năm 

1994 anh chị làm nhà ra ở và năm 2001 thì làm lại toàn bộ nhà và công trình 

kiến trúc kiên cố như hiện nay, anh chị đều thống nhất trị giá toàn bộ tài sản nhà 

và đất như kết quả định giá ngày 08/9/2017 của HĐĐG là 1.600.000.000đ. Tuy 

nhiên tại giai đoạn phúc thẩm, theo yêu cầu của anh Tr., HĐXX đã chấp nhận và 

tổ chức định giá lại. Theo biên bản định giá ngày 12/6/2018 của Hội đồng định 

giá xác định giá trị tài sản tại thời điểm hiện nay là 1.307.712.000đ, hai bên 

không có thắc mắc gì nên được chấp nhận để xem xét. 

Việc anh Tr. đề nghị phải chia đều 04 phần (anh Tr., chị T., cháu T., cháu 

T.) vì đất cấp cho hộ giáo viên vùng cao để làm nhà. Tại Công văn số 38/CV-

UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân xã Đ.L., huyện B.T đã xác nhận: 

Nguồn gốc đất là từ năm 1993 đến năm 2000 nhà nước có chủ trương giao thầu 

đất để mở quầy dịch vụ có thu thầu hàng năm, đến năm 2000 thực hiện Quyết 

định số 2693/QĐ-UB ngày 31/10/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc phê duyệt dự án trung tâm cụm xã Đ.L., khu vực này được quy hoạch là đất 

ở và dừng thu thầu. Năm 2003 hộ ông Hoàng Thiết Tr. ở vị trí này từ năm 1994 

cũng được cấp GCNQSDĐ có thu tiền đất. Nguồn gốc đất trên không phải là cấp 

cho hộ ông Hoàng Thiết Tr. (giáo viên) không thu tiền. 

Như vậy, toàn bộ diện tích đất ở của anh Tr. chị T. được xác định sử dụng 

từ năm 1992 và công trình xây dựng từ năm 2001 thời điểm này cháu T. còn nhỏ 

mới 08 tuổi, chưa có công sức đóng góp trong việc tạo dựng khối tài sản chung 

của bố mẹ. Cháu T. học chuyên nghiệp đến năm 2015 thì bỏ học về nhà, cháu 

thứ 02 là T. đang là học sinh nên anh Tr. và chị T. đều phải chăm sóc và nuôi 

dưỡng nên 02 cháu không có công sức đóng góp gì cho bố mẹ trong khối tài sản 

chung. Cháu T. cũng thừa nhận việc này.  

Vì vậy khối tài sản trên là tài sản chung của anh Tr. và chị T. tạo dựng 

trong thời kỳ hôn nhân, căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 để 

chia anh Tr. và chị T. là đúng quy định của pháp luật. Việc anh Tr. đề nghị phải 

chia đều 04 phần (anh Tr., chị T., cháu T., cháu T.) vì đất cấp cho hộ giáo viên 

vùng cao để làm nhà là không có căn cứ nên không được chấp nhận. Còn việc 

chị T. đồng ý trích cho cháu T. 25.000.000đ trong khối tài sản được chia là hoàn 

toàn tự nguyện và là quyền riêng của chị T., luật pháp không bắt buộc. 

- Về khoản tiền hàng 700.000.000đ, anh Tr. yêu cầu chị T. có trách nhiệm 

trả lại cho bố con anh. 

Tại giai đoạn sơ thẩm, anh Tr. công nhận việc anh, chị bán hàng có ghi 

nhật ký bán hàng và việc chi tiêu gia đình anh là người quản lý, điều hành. Anh 

Tr. công nhận thỏa thuận giấy chốt tiền nợ bán hàng kinh doanh đến 24/12/2015 

còn nợ chung là 15.646.000đ do chữ viết tay của anh. Theo biên bản thỏa thuận 

này anh có trách nhiệm trả cho chị T. 1,5 chỉ vàng (gồm 01 chỉ vàng anh Tr. vay 

chị T. từ ngày đang yêu, và 01 chỉ vàng anh chị mừng cưới cháu anh Tr. mỗi 

người chịu một nửa), số tiền vàng anh Tr. nợ chị T. là 1,5 chỉ vàng 9999 và anh 
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Tr. trả 7.800.000đ tiền nợ. Nhưng thực tế anh Tr. chỉ trả cho chị T. 4.950.000đ 

(tiền 1,5 chỉ vàng) còn toàn bộ số nợ chung 15.646.000đ chị T. đã phải tự trả sau 

khi ly hôn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Tr. cung cấp 420 hóa đơn mua hàng từ 2008 

đến 2015 chỉ thể hiện việc buôn bán của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân còn 

hạnh phúc. Còn việc buôn bán lỗ, lãi, lợi nhuận bao nhiêu sau khi trừ chi tiêu 

sinh hoạt trong gia đình, hiện nay chị T. đang giữ bao nhiêu tiền của vợ chồng 

anh Tr. không chứng minh được. Mặt khác anh Tr. đã công nhận thời kỳ này anh 

chị bán hàng có ghi nhật ký bán hàng, việc chi tiêu trong gia đình anh là người 

quản lý điều hành. Đồng thời ang Tr. và chị T. đã thỏa thuận chốt số tiền nợ và 

tự chia các tủ đựng hàng, chia văn phòng phẩm, chia tiền mặt và chia nợ đến 

ngày 24/12/2015 trước ngày có Quyết định thuận tình ly hôn tháng 01/02/2016. 

Tại thời điểm định giá tài sản các đương sự đều khai không có tài sản nào khác 

ngoài nhà và công trình kiến trúc kiên cố đã định giá. 

          Tại phiên tòa anh Tr. và người bảo vệ quyền lợi cho anh Tr. đề nghị  

HĐXX dừng phiên tòa để về địa phương xác minh qua nhân dân và xác minh 

qua Bưu điện, Ngân hàng... xem chị T. trong thời kỳ hôn nhân có gửi tiền cho 

những ai không để chứng minh là chị T. hiện nay còn giữ số tiền bán hàng của 

gia đình để buộc chị T. phải trả cho anh Tr. là không được chấp nhận.  
 

Như vậy việc anh Tr. yêu cầu chị T. có trách nhiệm với bố con anh đối 

với số tiền bán hàng 700.000.000đ hiện đang giữ là không có cơ sở và căn cứ để 

chấp nhận. Việc yêu cầu chị T. phải có trách nhiệm gửi tiết kiệm cho mỗi cháu 

200.000.000đ để khi các cháu lớn lấy tiền lập nghiệp, đây là sự tự nguyện của 

chị T., pháp luật không bắt buộc nên không có căn cứ để buộc chị T. thực hiện 

lời hứa này. 

          Ngoài nội dung trên, tại phiên tòa phúc thẩm anh Tr. kháng cáo nhưng 

không xuất trình thêm được tài liệu chứng cứ mới nào mới so với cấp sơ thẩm 

đã xem xét, đánh giá, vì vậy: Không chấp nhận kháng cáo của anh Hoàng Thiết 

Tr.; nhưng sửa án sơ thẩm về phần chia tài sản chung do việc định giá lại tài sản 

ngày 12/6/2018. 

         Cụ thể: Anh Hoàng Thiết Tr. và chị Đỗ Thị T. mỗi người được hưởng 1/2  

giá trị tài sản chung là: 1.307.712.000đ : 2 = 653.856.000đ. 

        - Công nhận sự tự nguyện của chị Đỗ Thị T. về việc trích cho cháu Hoàng 

Minh T. 25.000.000đ. 

        - Giao cho anh Hoàng Thiết Tr. có quyền sở hữu toàn bộ nhà và đất ở hiện 

đang trang chấp theo định giá ngày 12/6/2018, trị giá 1.307.712.000đ.     

          Nhưng anh Hoàng Thiết Tr. có trách nhiệm giao cho chị Đỗ Thị T. 

628.856.000đ và giao cho cháu Hoàng Minh T. 25.000.000đ trích từ tài sản 

được chia của chị T. cho cháu T.. 

- Án phí dân sự có giá ngạch: Do tài sản đang tranh chấp được định giá lại 

nên có sự thay đổi về giá trị nên án phí dân sự có giá ngạch cũng được tính lại 
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cho phù hợp. Đối với đơn đề nghị miễn án phí dân sự có giá ngạch ngày 

22/6/2018, ạnh Tr. là giáo viên miền núi ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, 

hiện tại anh Tr. đang trực tiếp nuôi 2 cháu điều kiện rất khó khăn được UBND 

xã xác nhận. Căn cứ căn cứ khoản 1 Điều 13; Điều 14 và khoản 6 Điều 15 Nghị 

quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội, HĐXX xem xét giảm 50% án phí 

dân sự có giá ngạch đối với anh Tr., cụ thể: Chị T. phải nộp 32.692.800đ; anh 

Tr. phải nộp 16.346.400đ án phí dân sự có giá ngạch. 

- Chi phí định giá: Do anh Tr. yêu cầu tổ chức định giá lại tài sản đang 

tranh chấp nên anh Tr. phải chịu toàn bộ chi phí định giá ngày 12/6/2018. 
 

 

          [3] Về án phí phúc thẩm: anh Hoàng Thiết Tr. không phải chịu án phí dân 

sự phúc vì bản án được cải sửa.  
  

                   * Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

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

 
 

        Vì các lẽ trên; 
                                                      QUYẾT ĐỊNH: 
 

          * Căn cứ: Khoản 1, 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự;  
 

 

       - Không chấp nhận kháng cáo của anh Hoàng Thiết Tr.; sửa quyết định của 

bản án Dân sự sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/01/2018 của Toà án nhân 

dân huyện B.T đối với giá trị tổng tài sản chung là nhà và đất do việc định giá 

lại tài sản ngày 12/6/2018 và phần án phí dân sự có giá ngạch. 

          * Áp dụng: Điều 33; Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; khoản 1 Điều 

13; Điều 14 khoản 6 Điều 15; Khoản 1 Điều 29 NQ 326/2016/UBTVQH14 ngày 

31/12/2016 của Quốc Hội quy định về án phí lệ phí Tòa án. 
 

         1. Về tài sản: 

        - Công nhận tài sản nhà và đất đang tranh chấp là tài sản chung của vợ 

chồng anh Hoàng Thiết Tr. và chị Đỗ Thị T. trong thời kỳ hôn nhân, tổng trị giá: 

1.307.712.000 đồng. 

         - Anh Hoàng Thiết Tr. và chị Đỗ Thị T. mỗi người được hưởng 1/2  giá trị 

tài sản chung là: 1.307.712.000đ : 2 = 653.856.000 đồng (Sáu trăm năm mươi 

ba triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng). 

        - Công nhận sự tự nguyện của chị Đỗ Thị T., trích cho cháu Hoàng Minh T. 

25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

        + Giao cho anh Hoàng Thiết Tr. có quyền sở hữu toàn bộ nhà và đất ở trị 

giá 1.307.712.000 đồng, gồm :  

       - 01 nhà cấp 4 mái ngói nền lát gạch men có diện tích (4,8 x 7,3m) = 35m
2
  

       - 01 nhà ngang rộng hết đất (7,4m) mặt đường, sâu 4,3m diện tích 31,8m
2
 

       - 01 bán bình phía giáp đường 217 lợp tôn dài hết đất 7,4m sâu 4 mét. Diện 

tích sử dụng 29,6 m
2
 . 
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- 01 bếp phía sau lợp ngói diện tích 4,8 m
2
 . 

- 01 bếp giáp phía nhà anh S. diện tích 18,98 m
2
. 

Toàn bộ công trình kiến trúc kiên cố tạo dựng trên diện tích đất sử dụng 

thực tế là 167,98m
2
; Chiều rộng 7,4m, sâu 22,7m. Trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ghi diện tích 147m
2
. Có tứ cận như sau; 

Hướng Bắc giáp đường 217 chiều rộng đo thực tế là 7,4m 

Hướng Nam giáp đất nhà chị H.H có chiều rộng đo thực tế là 7,4m 

Hướng Đông giáp đất nhà anh S. có chiều dài đo thực tế là 22,7m 

Hướng Tây giáp đất nhà T.H có chiều dài đo thực tế là 22,7m 

Nhưng anh Hoàng Thiết Tr. có trách nhiệm giao cho chị Đỗ Thị T. 

628.856.000đ (sáu trăm hai mươi tám triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng) 

và giao cho cháu Hoàng Minh T. 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) trích từ 

tài sản chung của chị T. được chia cho cháu T.. 

         2. Án phí: - Chị T. phải nộp 32.692.800đ án phí dân sự có giá ngạch, được 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 29.700.000đ (theo biên lai thu tiền số 

0004833 ngày 27/11/2017 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện B.T), còn phải 

nộp tiếp 2.992.000đ. Anh Tr. phải nộp 16.346.400 đồng án phí dân sự có giá 

ngạch. 

          Anh Tr. không phải nộp án phí phúc thẩm, được trả số tiền tạm ứng án phí 

300.000đ đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 004852 ngày 

11/01/2018  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B.T.           

                   3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

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

 Nơi nhận:                                                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Cấp cao tại HN;                                             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND huyện B.T; 

- Chi cục THADS huyện B.T; 

- UBND xã T.H, H.B.T; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA.                                                                                   
                                                                                          Hà Huy Hùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH KIÊN GIANG                                        Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 14/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 02/8/2018 

V/v “T/c chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN NHÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Minh Triều 

 Các Thẩm phán:                          Bà Ngô Thị Minh Trang 

                                                 Ông Nguyễn Thành Tấn 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang.
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang: Bà Mai Thùy Dung - 

Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 02 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên 

Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 

08/2018/TLPT-HNGĐ ngày 11 tháng 6 năm 2018 về việc "Tranh chấp chia tài sản 

chung vợ chồng sau khi ly hôn".  

Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 08/2018/HNGĐ-ST ngày 01 tháng 

3 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa ra vụ án xét xử số: 129/2018/QĐ-PT, ngày 20 tháng 7 

năm 2018 giữa các đương sự. 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị T, sinh năm 1974.     

Địa chỉ: Ấp A, xã h Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang. (có mặt). 

- Bị đơn: Ông Đặng Bất K, sinh năm 1965.                       

Địa chỉ: Ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang. (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/. Bà Trương Thị L, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang. (vắng mặt). 
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2/. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Khu vực II, thị trấn B, huyện B, tỉnh Kiên Giang. (vắng mặt). 

 3/. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh huyện T. 

 Trụ sở: ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

 Người đại diện hợp pháp: Ông Trịnh Văn H - chức vụ: Trưởng phòng kế 

hoạch kinh doanh là người đại diện theo ủy quyền của ngân hàng (văn bản ủy 

quyền ngày 15 tháng 9 năm 2017). ( vắng mặt). 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Đặng Bất K. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Nguyên đơn bà Phạm Thị T trình bày: Bà Phạm Thị T và ông Đặng Bất K 

kết hôn ngày 15/10/2004 tại UBND thị trấn B, huyện B. Sau khi kết hôn, năm 2005 

bà T và ông K mua lại của vợ cũ ông K là bà Nguyễn Thị D phần đất có diện tích 

10.000 m
2
. Bà T và ông K chung sống đến ngày 25/9/2013 thì ly hôn.  

Khi ly hôn về phần tài sản chung bà T và ông K tự thỏa thuận không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. Ngày 18/9/2013 ông K làm bản cam kết chia cho bà T 01 căn 

nhà có diện tích 45 m
2
 tại chợ Công sự và nửa héc ta đất nông nghiệp tọa lạc ấp A, 

xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang. Nhưng từ khi làm bản cam kết đến nay ông K 

không chia đất cho bà T. 

 Nay bà T yêu cầu ông K chia 5000 m
2
 đất trong 10.000 m

2
 đất tọa lạc ấp A, 

xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang.  

 Đầu năm 2017 ông K lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 

15.000 m
2
 (trong đó có 10.000 m

2 
là tài sản chung của bà T và ông K) thế chấp cho 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện T để 

vay 80.000.000 đồng.  

 Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 11/01/2018 bà T yêu cầu Tòa án tuyên vô 

hiệu một phần hợp đồng thế chấp QSD đất giữa ngân hàng nông nghiệp huyện T 

với ông Đặng Bất K liên quan đến phần đất tranh chấp (nằm trong giấy chứng nhận 

có diện tích 15.000 m
2
) do ông Đặng Bất K đứng tên. 

 Bị đơn ông Đặng Bất K trình bày: 

 Trong thời gian chung sống, ông K và vợ cũ là bà D tạo lập được phần đất có 

diện tích là 20.000 m
2 

tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang do bà 

Nguyễn Thị D đứng tên giấy chứng nhận QSD đất. Năm 2004 ông K và bà D ly 
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hôn. Về tài sản ông K và bà D thỏa thuận chia đôi phần đất trên, mỗi người được 

10.000 m
2
. 

 Năm 2005 bà D làm giấy chuyển nhượng lại cho ông K phần đất có diện tích 

10.000 m
2
 với giá 25.000.000 đồng. Số tiền 25.000.000 đồng là tiền của của ông K 

có trước khi kết hôn với bà T. 

 Khi ly hôn với bà T ông K có làm giấy cam kết chia cho bà T 01 căn nhà và 

nửa hecta đất tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang để nuôi con, nhưng 

bà T không làm tròn trách nhiệm nuôi con nên ông K không giao đất cho bà T. 

Hiện giấy chứng nhận QSD đất ông K đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp 

huyện U Minh Thượng vay 80.000.000 đồng. 

 Ông K không đồng ý chia đất theo yêu cầu của bà T vì cho rằng tiền mua đất 

là tiền cố đất của ông K trong thời gian còn chung sống với bà D. Đồng thời, cũng 

không đồng ý hủy một phần hợp đồng thế chấp giữa ông K với Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện T. 

 Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn - chi nhánh huyện T, ông Trịnh Văn H trình bày:  

Ngày 17/01/2017 ông K thế chấp 02 giấy chứng nhận QSD đất có tổng diện 

tích 20.000 m
2
 tọa lạc ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên Giang để vay 80.000.000 

đồng.  

Việc bà T yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thế chấp QSD đất giữa Ngân 

hàng nông nghiệp huyện T với ông K vô hiệu, phía Ngân hàng không đồng ý. Vì 

khi xem xét cho vay, Ngân hàng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục cho vay, không 

biết việc bà T và ông K đang tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo. Nếu ông K 

cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu ông K phải thanh toán nợ cho Ngân hàng 

trước khi Tòa án phân chia tài sản. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị D trình bày: 

 Bà D và ông K ly hôn năm 2004, khi ly hôn bà D và ông K thỏa thuận chia 

đôi phần đất có diện tích 20.000 m
2
 tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện T, tỉnh Kiên 

Giang (mỗi người được 10.000 m
2
). Đến năm 2005 thì bà D chuyển nhượng lại cho 

ông K phần đất trên với giá 25.000.000 đồng. 

 Bà D không có yêu cầu gì trong vụ án này. 

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

 Bà Trương Thị L và ông K kết hôn năm 2015 tại UBND xã Y. Trong thời 
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gian chung sống vợ chồng bà L, ông K có thế chấp giấy chứng nhận QSD đất vay 

của Ngân hàng nông nghiệp huyện T 80.000.000 đồng, đến năm 2020 thì mới hết 

hạn hợp đồng vay. 

 Bà L không có ý kiến gì trong vụ án này. 

Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 08/2018/HNGĐ-ST ngày 01 tháng 

3 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Kiên Giang quyết định: 

 1. Công nhận phần đất có diện tích 9.613,1 m
2
, tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang là tài sản chung vợ chồng của bà Phạm Thị T và ông Đặng Bất 

K. 

 2. Chia cho bà Phạm Thị T phần đất có diện tích 4.803,5 m
2
, có vị trí tứ cận 

như sau: 

 + Phía đông giáp đất Lê Quốc Kh có cạnh 317 mét. 

 + Phía tây giáp đất chia cho ông Đặng Bất Kt có cạnh 317,37 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,38 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 

 Thuộc thửa số 31012.10.388, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang (theo tờ trích đo địa chính số TĐ 50 – 2017 ngày 23/11/2017 

của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện T). 

 3. Chia cho ông Đặng Bất K phần đất có diện 4.809,6 m
2
, có vị trí tứ cận 

như sau: 

 + Phía đông giáp đất bà Phạm Thị T có cạnh 317,37 mét. 

 + Phía tây giáp đất Đặng Bất K có cạnh 317,75 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,37 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 

 Thuộc thửa số 31012.10.388, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang (theo tờ trích đo địa chính số TĐ 50 – 2017 ngày 23/11/2017 

của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện T). 

 4. Buộc ông Đặng Bất K có nghĩa vụ giao lại cho bà Phạm Thị T phần đất có 

diện tích 4.803,5 m
2
, có vị trí tứ cận như sau: 

 + Phía đông giáp đất Lê Quốc Kh có cạnh 317 mét. 

 + Phía tây giáp đất chia cho ông Đặng Bất K c ó cạnh 317,37 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,38 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 
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 Thuộc thửa số 31012.10.388, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang (theo tờ trích đo địa chính số TĐ 50 – 2017 ngày 23/11/2017 

của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện T). 

5. Bà T và ông K có quyền và nghĩa vụ tự liên hệ với các cơ quan có thẩm 

quyền để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất 

được chia theo bản án. 

 6. Tuyên bố hợp đồng thế chấp QSD đất ngày 17/01/2017 giữa Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện T với ông Đặng 

Bất K bị vô hiệu một phần đối với phần đất diện tích tích 4.803,5 m
2
 (chia cho bà 

T), có vị trí tứ cận như sau: 

 + Phía đông giáp đất Lê Quốc Kh có cạnh 317 mét. 

 + Phía tây giáp đất chia cho ông Đặng Bất K có cạnh 317,37 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,38 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 

 Thuộc thửa số 31012.10.388, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại ấp A, xã Y, huyện 

T, tỉnh Kiên Giang (theo tờ trích đo địa chính số TĐ 50 – 2017 ngày 23/11/2017 

của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện T). 

 Diện tích đất còn lại của ông K (sau khi phân chia) vẫn là tài sản đảm bảo 

của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện T 

(theo hợp đồng thế chấp QSD đất ngày 17/01/2017). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí đo đạc và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, ông Đặng Bất K kháng cáo với nội dung: Yêu 

cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 

08/2018/HNGĐ-ST ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Kiên Giang theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Phạm Thị T về việc yêu cầu ông Khuất phải chia diện tích 5.000m
2 

 đất nông 

nghiệp cho bà Thắm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn rút phần yêu cầu khởi kiện về hủy hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất giữa ông K và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 

huyện T, tỉnh Kiên Giang, vì ông K đã trả nợ cho Ngân hàng và Ngân hàng đã trả 
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lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông K đã thế chấp. Còn phần yêu cầu 

ông K chia cho bà 5.000m
2 
đất vẫn giữ nguyên. 

Bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: Thẩm phán, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm và các đương sự từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm nghị án đã thực hiện và 

chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về nội dung 

vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, không chấp nhận kháng cáo của ông Đặng Bất K, sửa bản án dân sự sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Kiên Giang. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, thẩm tra tại phiên tòa; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, nguyên đơn, bị đơn và người tham gia 

tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]Về nội dung vụ án: Theo đơn khởi kiện, cũng như trong quá trình giải 

quyết vụ án, bà T yêu cầu ông K chia cho bà 5000 m
2
 đất trong phần đất có diện 

tích 10.000 m
2 

nằm trong giấy chứng nhận QSD đất có diện tích 15.000 m
2
 do ông 

Đặng Bất K đứng tên theo giấy cam kết đề ngày 18/9/2013. Ngoài ra, bà T còn yêu 

cầu hủy một phần hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 17/01/2017 giữa 

Ngân hàng nông nghiệp huyện T với vợ chồng ông K, bà L. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà T, ông K không đồng ý nên kháng cáo yêu cầu 

cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà T. 

 [2] Xét kháng cáo của ông K thấy rằng: Ông K và bà T kết hôn năm 2004, 

đến ngày 03/6/2005 ông K có mua lại của bà D 10.000m
2
 đất nông nghiệp với giá 

25.000.000đ. Theo bà T trình bày nguồn tiền mua đất là bà bán vàng cưới và vay 

thêm một ít, do bà nghĩ là vợ chồng nên bà để cho ông K đứng tên trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, còn ông K thì cho rằng nguồn tiền mua đất là của ông cố 

đất của người khác có trước lúc về chung sống với bà T. Đến năm 2013, ông K và 

bà T ly hôn, về phần tài sản chung không yêu cầu Tòa án phân chia mà để tự thỏa 

thuận và ngày 18/9/2013 ông K có viết giấy cam kết có nội dung “ Phần đất chung 

một héc ta tôi giao lại cho bà T nữa héc ta và căn nhà tại khu vực Công sự. Phần bà 

T giao lại cho tôi 20.000.000đ”. Sau khi thỏa thuận thì ông K đã giao bà T căn nhà, 
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còn diện tích đất 5.000.000m
2 

 không giao cho bà T. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc 

thẩm ông K đều cho rắng vì muốn ly hôn sớm với bà T nên ông mới viết giấy cam 

kết chia nhà, đất cho bà Th, do ông viết vội vàng tại Tòa nên không phân biệt được 

đâu là tài sản chung, tài sản riêng. Mặt khác, ông K cũng không có chứng cứ gì 

chứng minh tiền mua đất là tiền của riêng ông có được do cố đất khi còn chung 

sống với bà D. Từ đó, có đủ cơ sở xác định phần đất bà T và ông K đang tranh chấp 

có diện tích 10.000 m
2
 (theo đo đạc thực tế có diện tích 9.613,1 m

2
) là tài sản chung 

của ông K và bà T do mua trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại Điều 33 Luật 

hôn nhân và gia đình. Việc bà T yêu cầu ông Kt chia đôi phần đất trên là thỏa đáng 

nên việc kháng cáo của ông K yêu cầu giữ nguyên diện tích đất cho ông sử dụng là 

không có căn cứ để chấp nhận. 

 [3] Xét về hợp đồng thế chấp QSD đất ngày 17/01/2017 giữa Ngân hàng 

nông nghiệp huyện T với vợ chồng ông K, bà L, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại 

thời điểm xét xử sơ thẩm thì ông K còn thế chấp cho Ngân hàng nên cấp sơ thẩm 

tuyên hủy một phần, tuy nhiên đến thời điểm xét xử phúc thẩm ông K và bà L đã 

thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng và Ngân hàng đã trả lại tài sản thế 

chấp cho ông K. Tại phiên tòa phúc thẩm bà T rút phần yêu cầu khởi kiện hủy hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa ông K, bà L và Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chi nhánh huyện T, tỉnh Kiên Giang. Xét việc rút một phần 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp 

luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đình chỉ một phần yêu 

cầu khởi kiện. 

 [4] Từ những phân tích nêu trên, sau khi thảo luận và nghị án Hội đồng xét 

xử chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát, không chấp nhận  kháng cáo của 

bị đơn, sửa bản án sơ thẩm. 

 [5] Về chi phí đo vẽ là 3.266.000 đồng, bà Tvà ông K mỗi người chịu một 

nửa là 1.633.000 đồng. Do bà T đã nộp tạm ứng thanh toán xong chi phí đo vẽ nên 

ông Kcó trách nhiệm trả lại cho bà T số tiền là 1.633.000 đồng. 

 [6] Về án phí sơ thẩm:  

 Bà T phải chịu án phí đối với phần tài sản được chia là 4.803,5 m
2
 x 28.000 

đồng/m
2
 = 6.725.000 đồng. Khấu trừ tiền tạm ứng án phí bà T đã nộp là 1.000.000 

đồng theo biên lai thu số 0000816 ngày 26/9/2016 và 300.000 đồng theo biên lai 

thu số 0006766  ngày 11/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tổng 
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cộng 1.300.000 đồng. Như vậy bà T còn phải nộp 5.425.000 đồng. 

 Ông K phải chịu án phí đối với phần tài sản được chia 4.809,6 m
2
 x 28.000 

đồng/m
2
 x 5% = 6.733.000 đồng và án phí đối với hợp đồng thế chấp bị tuyên bố 

vô hiệu là 300.000 đồng, tổng cộng ông K phải chịu tiền án phí là 7.033.000 đồng. 

 [7] Án phí phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên ông K không phải chịu án 

phí phúc thẩm. Ông K được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Sửa 

bản án sơ thẩm. 

 Áp dụng  Điều 33, Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự;khoản 9 Điều 27 Pháp lệnh về án, phí lệ phí Toà 

án năm 2009; khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; khoản 1 Điều 48 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQ14 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ 

phí Toà án; Điều 42 Mục 2 Chương II của Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 

28/02/2013 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về chi phí định giá, xử: 

 1. Công nhận phần đất có diện tích đo đạc thực tế 9.613,1 m
2 

(theo tờ trích 

đo địa chính số TĐ 50 – 2017 ngày 23/11/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện T) tọa lạc tại thửa số 31012.10.388, tờ bản đồ số 10, ấp A, xã Y, 

huyện T, tỉnh Kiên Giang nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 

622811, ngày 30/6/2006 của UBND huyện B cấp cho Đặng Buất K là tài sản chung 

của bà Phạm Thị T và ông Đặng Buất K. 

 - Chia cho bà Phạm Thị T diện tích 4.803,5 m
2
, có vị trí tứ cạnh như sau: 

 + Phía đông giáp đất Lê Quốc Kh có cạnh 317 mét. 

 + Phía tây giáp đất chia cho ông Đặng Bất K có cạnh 317,37 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,38 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 

 - Chia cho ông Đặng bất K diện tích 4.809,6 m
2
, có vị trí tứ cạnh như sau: 

 + Phía đông giáp đất bà Phạm Thị T có cạnh 317,37 mét. 

 + Phía tây giáp đất Đặng Bất Kcó cạnh 317,75 mét. 

 + Phía nam giáp lộ nông thôn có cạnh 15,37 mét. 

 + Phía bắc giáp kênh thủy lợi có cạnh 15,25 mét. 
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 2. Buộc ông Đặng Bất K có nghĩa vụ giao cho bà Phạm Thị T diện tích đất 

bà T được chia và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T để bà Thắm 

liên hệ cơ quan có thẩm quyền tách phần diện tích đất bà T được chia, kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

 3. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà T về việc hủy hợp đồng thế chấp quyền 

sử đất giữa ông Đặng Buất K, bà Trương Thị L và Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh huyện T, tỉnh Kiên Giang.  

 4. Về chi phí đo vẽ là 3.266.000 đồng, bà T và ông K mỗi người chịu một 

nữa là 1.633.000 đồng. Bà T đã nộp xong chi phí đo vẽ, nên ông K có trách nhiệm 

trả lại cho bà T số tiền là 1.633.000 đồng (một triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn 

đồng). 

 5. Về án phí: 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Bà T phải chịu án phí đối với phần tài sản được chia 

là 6.725.000 đồng. Khấu trừ tiền tạm ứng án phí bà T đã nộp là 1.000.000 đồng 

theo biên lai thu số 0000816 ngày 26/9/2016 và 300.000 đồng theo biên lai thu số 

0006766 ngày 11/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tổng cộng 

1.300.000 đồng. Như vậy bà T còn phải nộp 5.425.000 đồng (năm triệu bốn trăm 

hai mươi lăm nghìn đồng). 

 Ông K phải chịu án phí đối với phần tài sản được chia là 6.733.000 đồng và 

án phí đối với hợp đồng thế chấp bị tuyên bố vô hiệu là 300.000 đồng, tổng cộng 

ông Kphải chịu tiền án phí là 7.033.000 đồng (bảy triệu không trăm ba mươi ba 

nghìn đồng). 

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông K không phải chịu án phí phúc thẩm, ông K 

được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 300.000đ ( ba trăm nghìn 

đồng) theo biên lai thu tiền số 0006845, ngày 15/3/2018 của Chi cục Thi hành án T, 

tỉnh Kiên Giang. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 02/8/2018. 
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Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại tp.HCM; 

- VKSND cấp cao tại tp. HCM; 

- VKSND tỉnh Kiên Giang; 

- TAND huyện T; 

- Chicục THA dân sự huyện T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Võ Minh Triều 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Bản án số: 01/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 05/3/2019 

V/v: “Chia tài sản chung sau khi 

ly hôn và yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Thông;  

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Tấn Long; 

                        Ông Nguyễn Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thuỷ – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đoàn Ngọc Thanh – Kiểm sát viên. 

Vào ngày 05 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 

05/2018/TLPT-HNGĐ ngày 03 tháng 10 năm 2018 về: “Chia tài sản chung sau 

khi ly hôn và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 14/8/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 05/2018/QĐ-PT ngày 24 

tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Dương Thị K; Địa chỉ: thôn 5, thị trấn P, huyện N1, tỉnh Kon 

Tum. Có mặt. 

- Bị đơn: Ông Bùi Hữu N (đã chết); Địa chỉ: thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh 

Kon Tum. 
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Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông N và có quyền lợi , 

nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Xa Thị K1; Địa chỉ: thôn 6, thị trấn P, huyện N1, tỉnh Kon Tum. Vắng 

mặt. 

+ Cháu Bùi Thanh T, sinh ngày 16/9/2009. Người đại diện hợp pháp của cháu 

T: Bà Xa Thị K1 là mẹ đẻ của cháu T. Vắng mặt. 

+ Anh Bùi Hữu H; Địa chỉ: thôn 5, thị trấn P, huyện N1, tỉnh Kon Tum. Có Đơn 

xin xét xử vắng mặt. 

+ Anh Bùi Hữu B; Địa chỉ: 150 đường C1, quận N3, thành phố Đà Nẵng. Có 

Đơn xin xét xử vắng mặt. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: đường L, tổ dân phố 7, thị trấn P, 

huyện N1, tỉnh Kon Tum. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn C – Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện N1, tỉnh Kon Tum.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức X – Chức vụ Trưởng phòng tài 

nguyên và Môi trường. Có Đơn xin xét xử vắng mặt. 

+ Ngân hàng N2 - Chi nhánh huyện N1, tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: số nhà 04, 

đường Tr, tổ dân phố 1, thị trấn P, huyện N1, tỉnh Kon Tum. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Kh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

thành viên. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Thái Văn H1 – Chức vụ: Giám đốc Ngân 

hàng N2 - Chi nhánh huyện N1, tỉnh Kon Tum. Có Đơn xin xét xử vắng mặt. 

+ Ông Đinh Công G (đã chết); Trú tại: thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon 

Tum. 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Đinh Công G:  

Chị Đinh Thị M (tên gọi khác: Đinh Thị M1);  

Anh Đinh Công Kh1; 

Anh Đinh Công M2; 

Chị Đinh Thị M3; 

Bà Đinh Thị D; 
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Cùng trú tại: thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon Tum. Tất cả đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 10/9/2017 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn - bà Dương Thị K trình bày như sau: 

Về nguồn gốc lô đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) số 

vào sổ 01248 ngày 24/3/2009 do UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum cấp cho ông Bùi 

Hữu N: Vào ngày 28/4/2008, bà và ông N mua chung lô đất này của ông Đinh Công 

G và bà Đinh Thị D. Hai bên có ký hợp đồng chuyển nhượng với bà D vì ông G đã 

chết. Bà và ông N cùng ký vào hợp đồng chuyển nhượng và lên xã chứng thực. Giá 

đất 21.000.000 đồng nhưng phần của bà góp bao nhiêu tiền thì không nhớ. Sổ đỏ chỉ 

đứng tên một mình ông N vì năm 2008, hộ khẩu của bà vẫn ở Thái Nguyên, chưa 

chuyển hộ khẩu vào Kon Tum nhưng bà có đăng ký tạm vắng, tạm trú ở xã Đ1, huyện 

Đ2, tỉnh Kon Tum. Bà đi đi, về về, làm ăn sinh sống ở hai nơi. Đến năm 2014, bà mới 

chuyển hộ khẩu vào Kon Tum. Ngôi nhà trên đất do bà và ông N cùng xây dựng 

tháng 4/2009 đến tháng 11/2009. Tổng chi phí xây nhà khoảng 52.000.000 đồng, 

phần của bà là 32.000.000 đồng. Phần của Bùi Hữu H và Bùi Hữu B đưa cho ông N 

bao nhiêu thì bà không biết. 

Bà yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn với ông Bùi Hữu N: 

Tài sản bà yêu cầu chia là thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 05 tại thôn B1, xã B2, huyện 

N1, tỉnh Kon Tum. Đồng thời, bà yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSD) số vào sổ 01248 ngày 24/3/2009 do UBND huyện N1, tỉnh Kon 

Tum cấp cho ông Bùi Hữu N cho bà, Bùi Hữu H và Bùi Hữu B. Còn về khoản nợ vay 

của Ngân hàng thế chấp đất này để vay thì bà K1 phải chịu trách nhiệm trả. 

Tại Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải 

ngày 26/01/2018 và tại Đơn bổ sung Đơn khởi kiện ngày 28/01/2018, bà K bổ sung 

thêm: Yêu cầu Tòa án chia nhà trên đất và mái hiên đằng trước, không yêu cầu chia 

mái hiên bên hông nhà 

Ý kiến bà Xa Thị K1 - vợ ông N, người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của 

ông Bùi Hữu N, đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người 

đại diện hợp pháp cho cháu Bùi Thanh T: 

Về nguồn gốc của lô đất này là do bà và ông N mua chung năm 2008 của bà 

Đinh Thị D. Tuy hai người mua chung nhưng chỉ có một mình ông N đứng tên trên sổ 

đỏ và thủ tục giấy tờ chuyển nhượng, bà không đứng tên vì lúc đó bà chưa làm chứng 

minh nhân dân xong. (Bà mới làm lại Chứng minh xong tháng 5 năm 2017). Nhà, đất 

này là tài sản chung của bà và ông N nên không đồng ý chia cho bà K và Bùi Hữu H, 
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Bùi Hữu B. 

Tổng giá tiền mua lô đất là 25.000.000 đồng là của chung bà và ông N, không 

thể phân chia được mỗi người bao nhiêu tiền. 

Bà không đồng ý yêu cầu của bà K về việc hủy GCNQSD đất số vào sổ 01248 

ngày 24/3/2009 do UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum cấp cho ông Bùi Hữu N đối với 

thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 05 tại thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon Tum. Bà đề 

nghị Tòa án giữ nguyên GCNQSD đất này. 

Bản gốc GCNQSD đất này hiện nay bà đang thế chấp cho Ngân hàng NN& 

PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum - Phòng giao dịch Huyện N1 để vay số 

tiền 100.000.000 đồng, hiện nay còn nợ gốc 80.000.000 đồng và lãi 2.047.778 đồng. 

Đến ngày 20/10/2019 là hết hạn vay. 

Trường hợp Tòa án không chấp nhận yêu cầu của bà K, không chia đất và giữ 

nguyên sổ đỏ thì bà nhận trả nợ cho Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số 

5103LAV201603826 ngày 20/10/2016. Trường hợp Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà K, chia đất cho bà K và Bùi Hữu H, Bùi Hữu B thì ai được chia đất thì 

phải chịu trả nợ gốc và lãi theo tỷ lệ phần đất được nhận. 

Căn nhà trên đất là của bà và ông N cùng xây dựng tháng 4/2008. Tổng số tiền 

xây nhà hết 200.000.000 đồng, đây tiền chung của bà và ông N, không tính cụ thể 

được phần của từng người là bao nhiêu. Nhà, đất này bây giờ là của bà, không đồng ý 

chia cho bà K, Bùi Hữu H và Bùi Hữu B. 

Anh Bùi Hữu H và anh Bùi Hữu B - người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của ông Bùi Hữu N, đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án trình bày: Năm 2009, bố anh - ông Bùi Hữu N và mẹ là Dương Thị K có 

chung nhau mua mảnh đất tại thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon Tum của ông Đinh 

Công G và bà Đinh Thị D đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà 

để ở. Thửa đất nhận chuyển nhượng số 15 a, tờ bản đồ số 5, diện tích 210 m
2
 đứng 

tên ông Bùi Hữu N được cấp ngày 24/3/2009. Nay, bố anh đã mất, đề nghị Toà án 

hủy GCNQSD đất của bố anh và chia cho ba mẹ con anh là Dương Thị K, Bùi Hữu H 

và Bùi Hữu B. 

Đại diện Ngân hàng N2 - Chi nhánh huyện N1, tỉnh Kon Tum; trình bày: Về 

việc thế chấp GCNQSD đất vay tiền của ngân hàng như bà K1 trình bày là đúng. Dư 

nợ thực tế hiện nay của ông N và bà K1 là 80.000.000 đồng. Trường hợp lô đất không 

phải chia cho bà K và các con thì Ngân hàng vẫn tiếp tục thực hiện Hợp đồng tín 

dụng và Hợp đồng thế chấp đã ký kết với ông Bùi Hữu N. Nếu lô đất này Tòa án chia 

cho bà K và các con thì Ngân hàng đề nghị Tòa án tuyên những người được chia đất 
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phải chịu nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng theo tỷ lệ đất được nhận.  

Đại diện UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum trình bày: Trên cơ sở hồ sơ cấp 

GCNQSD đất cho ông Bùi Hữu N năm 2009, hồ sơ chuyển nhượng QSD đất giữa bà 

Đinh Thị D (chồng là ông Đinh Công G) với ông Bùi Hữu N được UBND xã B2 

chứng thực ngày 05/02/2009 chỉ đứng tên cá nhân ông Bùi Hữu N. Toàn bộ hồ sơ 

liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai nộp thuế cũng chỉ có một 

mình ông N đứng tên. Vì vậy, UBND huyện N1 đã cấp GCNQSD đất số 01248 ngày 

24/3/2009 cho ông Bùi Hữu N là phù hợp với nội dung hồ sơ đăng ký cấp giấy, đúng 

quy định của pháp luật. 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Đinh Công G và có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan- bà Đinh Thị D trình bày: Năm 2009, gia đình bà có bán đất tại 

thôn B1, xã B2, Huyện N1 cho ông Bùi Hữu N và bà Xa Thị K1. Lô đất số 15, tờ bản 

đồ số 05, diện tích 210 m
2
, dài khoảng 42 m, rộng 5m. Giá tiền hai bên thỏa thuận 

21.000.000 đồng. Ông N, bà K1 đã trả đủ tiền cho bà. Khi thỏa thuận miệng thì bà có 

thỏa thuận và giao dịch tiền bạc với ông N và bà K1 nhưng khi lập hợp đồng văn bản 

đi chứng thực thì chỉ có ông N ký giấy tờ. Bà K1 không ký trên giấy tờ mua bán và 

thủ tục làm sổ đỏ vì lúc đó, bà K1 chưa có chứng minh nhân dân. Bà chưa bao giờ 

gặp bà Dương Thị K, anh Bùi Hữu H, anh Bùi Hữu B và cũng không biết họ là ai. 

Khi bán đất cho ông N, bà K1, đất của vợ chồng bà đã có GCNQSD đất được cấp 

năm 2000. Năm 2004, chồng bà - ông Đinh Công G đã chết. Khi bà bán đất cho ông 

N, bà K1 thì trên đất chưa có nhà. Bà biết nhà là do ông N, bà K1 xây dựng năm 

2009. Bà không hề biết bà K là ai. Thỉnh thoảng bà mới thấy Bùi Hữu B ghé qua đó 

một tí rồi đi. Bà không thấy bà K và Bùi Hữu H đến lúc nào cả. Nay, bà K kiện đòi 

chia đất của ông N, bà thấy không có cơ sở. Các người con của ông G gồm: Chị Đinh 

Thị M, chị Đinh Thị M3, anh Đinh Công Kh1, anh Đinh Công M2 đều trình bày 

thống nhất như bà Đinh Thị D. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 14/8/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết định:  

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 26, Điều 34, Điều 37, Khoản 2 Điều 71, Khoản 3 

Điều 200, Khoản 2 Điều 210 Bộ luật dân sự tố tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng Khoản 3 Điều 688, Điều 698 Bộ luật Dân sự 2005; Điều 688 Bộ luật 

Dân sự 2015 và các Điều 49, 53, 123 và 127 Luật Đất đai 2003; 

Không chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - bà Dương Thị K về 

chia tài sản chung sau ly hôn và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01248, số bìa 
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AN370713 ngày 24/3/2009 do UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum cấp cho ông Bùi Hữu 

N đối với thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 05 tại thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon 

Tum. Thửa đất có diện tích và tứ cận như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp đất ông N, bà K1 mua năm 2015: 5m 

- Phía Tây Nam giáp đường liên thôn: 5m 

- Phía Tây Bắc giáp đất ông Xa Văn B3: 42m. 

- Phía Đông Nam giáp phần đất ông N, bà K1 mua thêm năm 2008 và đất ông 

Đinh Văn L1: 42m. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định pháp luật. 

Ngày 28/8/2018, bà Dương Thị K kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay: 

Nguyên đơn bà Dương Thị K vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu 

kháng cáo. 

Ý kiến của bà Dương Thị K trình bày cho rằng: Vào ngày 28/4/2008, bà và ông 

N mua chung lô đất của ông Đinh Công G và bà Đinh Thị D. Hai bên có ký hợp đồng 

chuyển nhượng với bà D vì ông G đã chết, với số tiền là 21.000.000 đồng. Bà và ông 

N cùng ký vào hợp đồng chuyển nhượng và có UBND xã chứng thực. Tuy nhiên, 

Giấy CNQSDĐ chỉ đứng tên một mình ông N vì năm 2008 hộ khẩu bà vẫn ở Thái 

Nguyên, chưa chuyển hộ khẩu vào Kon Tum nhưng bà có đăng ký tạm vắng, tạm trú 

ở xã Đ1, Huyện Đ2, Kon Tum. Bà đi đi, về về, làm ăn sinh sống ở hai nơi. Đến năm 

2014, bà mới chuyển hộ khẩu vào Kon Tum. Ngôi nhà trên đất do bà và ông N cùng 

xây dựng tháng 4/2009 đến tháng 11/2009. Tổng chi phí xây nhà khoảng 52.000.000 

đồng, phần của bà là 32.000.000 đồng. Do đó, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm, chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bà, sửa bản án sơ thẩm, huỷ Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, chia nhà và đất cho bà và các con của bà. 

 Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng: 

 Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi xét xử, Hội đồng xét xử, Thư ký và 

những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các qui định về pháp luật tố tụng dân 

sự. 

 Về nội dung: Với những tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Toà án cấp sơ 

thẩm đã xử bác yêu cầu khởi kiện của bà Dương Thi K là có căn cứ. Bà K kháng cáo 
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nhưng không cung cấp thêm chứng cứ nào mới nên không có cơ sở để chấp nhận.  

 Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của bà K, giữ nguyên quyết 

định của Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

tra tại phiên toà, ý kiến trình bày của các bên đương sự và tranh luận tại phiên toà, ý 

kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử xét thấy:  

Xét yêu cầu kháng cáo của bà Dương Thị K đề nghị Toà án cấp phúc thẩm 

chấp nhận theo Đơn khởi kiện của bà chia thửa đất đang tranh chấp cho bà và 02 con 

của bà; đồng thời, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01248 ngày 24/3/2009 

do UBND huyện N1, tỉnh Kon Tum cấp cho ông Bùi Hữu N.  Hội đồng xét xử nhận 

định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, mặc dù Hội đồng xét xử đã 

triệu tập hợp lệ lần thứ ba đối với tất cả các đương sự trong vụ án nhưng chỉ có mặt 

bà K có mặt tại phiên toà, còn lại bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan tất cả đều vắng mặt. Riêng UBND huyện N1, Ngân hàng N2 - Chi nhánh 

huyện N1, tỉnh Kon Tum và anh Bùi Hữu H, Bùi Hữu B có Đơn xin xét xử vắng mặt. 

Hội đồng xét xử xét thấy việc triệu tập những người tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng theo qui định của pháp luật; việc xét xử vắng mặt của bị đơn và những người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng không làm ảnh hưởng đến việc xét xử của Toà 

án và cũng không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người 

tham gia tố tụng vắng mặt; do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo qui định 

của pháp luật. 

[2]. Về nội dung: Xét thấy, giữa bà Dương Thi K và ông Bùi Hữu N không có 

quan hệ hôn nhân hợp pháp; về quan hệ hôn nhân thực tế cũng đã được chấm dứt 

bằng Bản án số 98/LHST ngày 27/8/2003 của Toà án nhân dân huyện T1, thành phố 

Hải Phòng; về tài sản chung hai bên tự thoả thuận, không yêu cầu Toà án giải quyết. 

Đối với Lô đất số 15a, tờ bản đồ số 5 tại thôn B1, xã B2, huyện N1, tỉnh Kon Tum 

đang tranh chấp là do ông Bùi Hữu N và bà Xa Thị K1 cùng góp tiền mua chung năm 

2008 của bà Đinh Thị D, với số tiền là 21.000.000 đồng nên không phải là tài sản 

chung của bà K và ông N trong thời kỳ chung sống với nhau. Tuy nhiên, bà K và anh 

H, anh B lại cho rằng lô đất đang tranh chấp là do bà K và ông N cùng góp tiền mua 

của bà D vào năm 2009 là mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai của bà D và những người 

con của bà D, ông G và của bà K1. Bà D xác định nguồn gốc lô đất là do bà D thoả 

thuận chuyển nhượng cho ông N và bà K1 nhưng khi ký hợp đồng chỉ một mình ông 
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N đứng tên, không biết bà K là ai. Lời khai này phù hợp với Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 05/02/2009 lưu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện N1. Với những chứng cứ như đã nêu, Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu 

khởi kiện của bà Dương Thị K là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3]. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy bà Dương Thị K kháng 

cáo nhưng không có chứng cứ gì mới để bảo vệ yêu cầu kháng cáo của mình; quyết 

định của Bản án dân sự sơ thẩm là có căn cứ, đúng pháp luật; ý kiến của Kiểm sát 

viên là phù hợp; do đó, cần bác yêu cầu kháng cáo của bà K, giữ nguyên quyết định 

của Bản án sơ thẩm. 

 [4]. Các quyết định khác của Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Dương Thị K phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Áp dụng Khoản 3 Điều 688, Điều 698 của Bộ luật Dân sự 2005; Điều 688 của 

Bộ luật Dân sự 2015 và các Điều 49, 53, 123 và 127 của Luật Đất đai 2003; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

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

án. Tuyên xử:  

1. Bác yêu cầu kháng cáo của bà Dương Thị K, giữ nguyên quyết định của Bản 

án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 14/8/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Kon Tum. 

2. Bác yêu cầu Đơn khởi kiện của nguyên đơn - bà Dương Thị K về chia tài sản 

chung sau ly hôn và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3. Giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ 01248, số bìa 

AN370713 ngày 24/3/2009 do Uỷ ban nhân dân huyện N1, tỉnh Kon Tum cấp cho 

ông Bùi Hữu N đối với thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 05 tại thôn B1, xã B2, huyện N1, 

tỉnh Kon Tum. Thửa đất có diện tích và tứ cận như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp đất ông N, bà K1 mua năm 2015: 5m 
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- Phía Tây Nam giáp đường liên thôn: 5m 

- Phía Tây Bắc giáp đất ông Xa Văn B3: 42m. 

- Phía Đông Nam giáp phần đất ông N, bà K1 mua thêm năm 2008 và đất ông 

Đinh Văn L1: 42m. 

4. Về án phí: Bà Dương Thị K phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm 

nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 

0000502 ngày 07/9/2018 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum. 

 5. Các quyết định khác của Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. Việc thi hành án được thực hiện theo quyết định của Bản án hôn nhân 

gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 14/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

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

 

Nơi nhận: 
- TAND tối cao;    

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;    

- TAND tỉnh Kon Tum;  

- Cục THA dân sự tỉnh Kon Tum;  

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Lưu trữ, Phòng 

HCTP.                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Ngọc Thông 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

Bản án số 03/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 19-8-2019 

V/v: Chia tài sản sau ly hôn 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông NTN; 

Các Thẩm phán: Ông VHS;  

                           Ông NXP. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà CTD - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Bà NTTH - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 
 

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2016/TLPT-HNGĐ ngày 09 

tháng 6 năm 2016 về chia tài sản sau ly hôn. 
 

Do Bản án  sơ thẩm số 33/2015/HNGĐ-ST ngày 17-11-2015 của Tòa án 

nhân dân thành phố H bị kháng cáo. 
 

 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 7648/2019/QĐ-PT ngày 23 tháng 

7 năm 2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữa các đương sự: 
  

1. Nguyên đơn: Anh Brad Edward Pd, sinh năm 1965; quốc tịch: Mỹ; Hộ 

chiếu số 483646560 do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cấp ngày 06-4-2011; địa chỉ: 

19046 NE 116 street Redmond W 98053 USA, vắng mặt. 
 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Phan Thị Hương T* sinh năm 

1959; trú tại số 768, phường Vĩnh Tuy, quận H, thành phố H, có mặt.  
 

  2. Bị đơn: Chị  Lương Thị Thúy Hg, sinh năm 1977; trú tại: nhà số 

339/2B Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận T, thành phố HM, có mặt. 
 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lương Vg và bà Lê Thị 

B, trú tại: nhà số 49 ngõ 109 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận L, 

thành phố H. Ông Lương Văn Vg ủy quyền cho bà Lê Thị B đại diện tham gia tố 

tụng tại phiên tòa, có mặt. 
 

4. Người kháng cáo: nguyên đơn là anh Brad Edward Pd và bị đơn là chị 

Lương Thị Thúy Hg. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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- Nguyên đơn là Brad Edward Pd  trình bày 
 

Anh Brad Edward Pd và chị Lương Thị Thúy Hg đăng ký kết hôn ngày 

03-01-2007. Sau khi cưới, anh trở về Mỹ sinh sống, còn chị Hg vẫn sống nhờ 

nhà bố mẹ chị tại số 49 ngõ 109 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận L, 

thành phố H.  
 

Năm 2013 cuộc sống chung có nhiều mâu thuẫn chị Hg xin ly hôn. Tại 

Bản án số 124/2013/HNGĐ-ST ngày 16-9-2013, Tòa án nhân dân thành phố H 

đã quyết định chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Hg. 
 

Về con chung: Giao cháu Pd Khoa S, sinh ngày 07-10-2008 cho chị Hg 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Anh Brad Edward Pd có trách nhiệm đóng góp 

phí tổn nuôi con mỗi tháng là 5.000.000 đồng cho đến khi cháu Poalnd Khoa S 

đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác.  
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18-10-2013, anh Brad Edward Pd có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 
 

Tại bản án số 63/2014/HNGĐ-PT ngày 16-4-2014 (được sửa chữa, bổ 

sung bản án tại Thông báo số 3447/2016/TB-TANDCC-HN ngày 02-6-2016), 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại H đã quyết định giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. Về tài sản chung: không có yêu cầu và các đương sự không yêu cầu 

giải quyết. 
 

Tại phiên tòa nêu trên, tôi đã cung cấp chứng cứ đề nghị được chia tài sản 

chung là ngôi nhà số 49 ngõ 109 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận L. 

Trong thời kỳ hôn nhân tôi đã nhiều lần gửi tiền về cho chị Hg xây dựng ngôi 

nhà này vào các năm 2009, 2010 và hoàn  thiện vào năm 2011. Tổng số tôi gửi 

cho chị Hg 50.000 USD. Toàn bộ vật dụng tôi mua sắm mục đích cùng chung 

sống lâu dài tại đây. Năm 2013 khi Tòa án xét xử sơ thẩm chị Hg có trao đổi với 

tôi là nhất trí bán nhà này để chia tài sản chung. Nguồn gốc đất là của bố mẹ chị 

Hg. Tôi đề nghị được chia khối tài sản chung này. Vì không hiểu biết pháp luật 

Việt Nam nên tự định giá nhà đất tranh chấp là 2.3000.000.000 đồng, đề nghị 

chia công sức nhiều hơn cho chị Hg. Khi xét xử phúc thẩm, Tòa án cho rằng khi 

xét xử sơ thẩm bị đơn không yêu cầu chia tài sản, nếu có căn cứ có thể khởi kiện 

bằng vụ án dân sự khác yêu cầu chia tài sản sau ly hôn.  
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 05-3-2015, anh Brad Edward Pd 

yêu cầu thay đổi nội dung đơn khởi kiện. Tại đơn khởi kiện trước đây có yêu 

cầu chia tài sản chung vợ chồng là ngôi nhà tại số 49 ngõ 109 đường Nguyễn 

Sơn, quận L, vì đã đầu tư xây dựng trên diện tích đất do bố, mẹ chị Hg tặng cho; 

đến nay thửa đất này vẫn đứng tên bố mẹ chị Hg, vợ chồng chưa đứng tên chủ 

sở hữu ngôi nhà; vì vậy, xin rút yêu cầu chia nhà đất; không yêu cầu định giá 

ngôi nhà nhưng yêu cầu chị Hg và bố mẹ là ông, bà B phải liên đới trả lại số tiền 

đã đầu tư xây dựng ngôi nhà, tổng số là 21.850 USD và 349.664.300 đồng. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn còn yêu cầu chị Hg, ông Vg và bà B  

trả tiền lãi đối với khoản tiền đã đầu tư xây dựng ngôi nhà đang tranh chấp. 
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- Đối với bị đơn là chị Lương Thị Thúy Hg 
 

Tòa án cấp sơ thẩm đã thông báo và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng chị 

Hg không có mặt để trình bày hay có ý kiến phản hồi, phản tố về yêu cầu của 

nguyên đơn. Tòa án đã có công văn gửi đơn vị nơi chị Hg công tác là Đoàn Tiếp 

viên hàng không VietnamAirlines và làm việc trực tiếp qua Đoàn tiếp viên 

nhưng không có kết quả. Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, chị Hg cố tình vắng mặt 

từ bỏ quyền tham gia tố tụng. 
  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị B và ông Lương 

Văn Vg trình bày 
  

Con gái là Lương Thị Thúy Hg kết hôn cùng anh anh Brad Edward Pd, có 

01 con chung là cháu Pd Khoa S. Khi ly hôn, Tòa án đã giao cháu Pd Khoa S 

cho chị Hg chăm sóc, nuôi dưỡng. Năm 2013 hai bên ly hôn bản án có xác nhận 

tài sản chung không có. Nay anh Brad Edward Pd yêu cầu chia nhà và đòi tiền 

chúng tôi không nhất trí vì ngôi nhà này mang tên vợ chồng tôi. Không có giấy 

tờ nào mang tên vợ chồng cháu Hg, còn việc tiền bạc giữa vợ chồng cháu Hg thì 

chúng tôi không nắm được. Việc xây nhà từ nguồn tiền của vợ chồng tôi không 

liên quan đến tiền của vợ chồng Hg; từ khi ly hôn tới nay anh Brad Edward Pd 

không đưa khoản tiền nào nuôi con; đề nghị giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 
 

Tại Bản án số 33/2015/HNGĐ-ST ngày 17-11-2015, Tòa án nhân dân 

thành phố H căn cứ Điều 256 Bộ luật dân sự, các điều 131, 243, 245 Bộ luật tố 

tụng dân sự; căn cứ khoản 1 Điều 89, 91, 92, 94, 100, 101, 102, 104 Luật hôn 

nhân gia đình năm 2000; Căn cứ khoản 8 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 

án năm 2009; quyết định: 
  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung vợ chồng sau 

ly hôn của anh Brad Edward Pd đối với chị Lương Thị Thúy Hg. 
 

Chị Lương Thị Thúy Hg phải thanh toán trả anh Brad Edward Pd số tiền 

21.850 USD (quy đổi sang tiền Việt Nam là 490.095.500 đồng) và 259.664.300 

đồng. Tổng số chị Hg phải thanh toán cho anh Brad Edward Pd là 749.759.800 

đồng. 
 

Ghi nhận sự tự nguyện của anh Brad Edward Pd không yêu cầu chia nhà 

đất tại số 49 ngõ 109, Nguyễn Sơn, quận L, thành phố H. 
 

 Không chấp nhận yêu cầu tính lãi suất đối với số tiền chị Hg phải thanh 

toán cho anh Brad Edward Pd. 
 

2. Chị Lương Thị Thúy Hg phải chịu 33.990.392 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 
 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo, quyền yêu cầu 

thi hành án, trách nhiệm thanh toán tiền lãi đối với khoản tiền chưa thi hành đối 

với các đương sự theo quy định của pháp luật. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 
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- Ngày 19-11-2015, anh Brad Edward Pd có đơn kháng cáo đề nghị 

xem xét lại các phần quyết định sau:  
 

+ Việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc mình chị Hg chịu trách nhiệm trả 

lại số tiền đã đầu tư xây dựng ngôi nhà là không đúng; đề nghị buộc ông 

Vg, bà B và chị Hg liên đới trả lại số tiền này. 
 

+ Đề nghị buộc trả lãi đối với khoản tiền đã đầu tư xây dựng ngôi 

nhà. 
 

+ Đề nghị kiểm tra lại tỷ giá ngoại tệ quy đổi tại thời điểm xét xử 

sơ thẩm, vì thời điểm đó tỷ giá USD là 22.550 đồng/01 USD, cao hơn tỷ 

giá Tòa án áp dụng (22.430 đồng/01 USD). 
 

- Ngày 30-12-2015, chị Lương Thị Thúy Hg được giao bản án sơ thẩm; 

ngày 05-01-2016, chị Hg có đơn kháng cáo toàn bộ bản án; đề nghị hủy bản án 

sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 
 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm đã nhiều lần đưa vụ án ra xét 

xử theo quy định nhưng phải hoãn phiên tòa.  
 

Tại Quyết định số 70/2017/QĐ-PT ngày 20-3-2017, Tòa án nhân dân cấp 

cao tại H đã quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án, để chờ kết quả 

giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của phía nguyên đơn đối với Bản án 

phúc thẩm số 63/2014/HNGĐ-PT ngày 16-4-2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao tại H xét xử vụ án ly hôn giữa các đương sự. 
 

Tại Công văn số 128/CV-GĐKT III ngày 28-5-2018, Tòa án nhân dân tối 

cao thông báo việc giải quyết đơn giám đốc thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử. 
 

 Tại phiên tòa phúc thẩm:  
 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày quan điểm vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị sửa bản án sơ thẩm buộc ông Vg, 

bà B và chị Hg liên đới trả lại số tiền nguyên đơn đã đầu tư xây dựng 

ngôi nhà (là tài sản chung của vợ chồng); xem xét tiền lãi đối với khoản 

tiền này, bảo đảm quyền lợi hợp  pháp cho nguyên đơn. 
 

Bị đơn là chị Lương Thị Thúy Hg thừa nhận trong thời kỳ hôn nhân 

có nhận các khoản tiền do chồng gửi về và có sử dụng một phần số tiền 

này chi tiêu gia đình, nộp tiền học, chữa bệnh cho con, chi phí đi du lịch 

cùng chồng con; ngoài ra, có sử dụng một phần tiền chi phí mua sắm nội 

thất, đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Không sử dụng vào việc đầu tư xây 

dựng ngôi nhà. Tòa án cấp sơ thẩm xác định số tiền trên là tài sản riêng 

của anh Brad Edward Pd và buộc chị trả lại số tiền này là không bảo đảm 

quyền lợi hợp pháp cho chị; ngoài ra, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Phan Thị 

Hương T* là người đại diện đồng thời là người phiên dịch cho nguyên 

đơn là không bảo đảm khách quan; đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đình 

chỉ giải quyết vụ án. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị B không nhất 

trí với kháng cáo của nguyên đơn, với lý do: ngôi nhà tranh chấp được 

xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà và chưa 

tặng cho các con; nguồn tiền xây dựng ngôi nhà là do vợ chồng bà bỏ ra; 

không liên quan đến vợ chồng chị Hg.  
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có ý kiến: Căn cứ vào 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa; có 

căn cứ xác định trong thời kỳ hôn nhân, chị Hg có sử dụng tiền của anh Brad 

Edward Pd để đầu tư xây dựng ngôi nhà; đây là tài sản chung, trong đó có phần 

tài sản của nguyên đơn. Tòa án cấp sơ thẩm không tiến hành định giá ngôi nhà, 

phân chia tài sản chung là không đúng; không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của các đương sự; đề nghị hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo thủ 

tục sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

[1]. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa; có cơ sở kết luận trong thời kỳ hôn nhân vào các năm 

2009 đến năm 2011 anh Brad Edward Pd đã nhiều lần gửi tiền cho vợ là chị 

Lương Thị Thúy Hg thông qua Ngân hàng; tổng số là 21.850 USD. Theo kết quả 

xác minh số tiền này đã được rút khỏi tài khoản của chị Hg. Ngoài ra, trong thời 

gian từ ngày 26-4-2011 đến ngày 26-4-2014, anh Brad Edward Pd được chuyển 

trả lương vào tài khoản, với số tiền là 349.664.300 đồng. Trong số tiền này, 

nguyên đơn đã rút 30.000.000 đồng vào ngày 17-10-2013 và 60.000.000 đồng 

vào ngày 16-4-2014 tại Ngân hàng; tổng cộng là 90.000.000 đồng. Số tiền còn 

lại, căn cứ vào xác nhận của Ngân hàng có 170.062.650 đồng rút bằng thẻ phụ 

mang tên Lương Thị Thúy Hg và 89.601.650 đồng rút bằng thẻ chính mang tên 

Brad Edward Pd; số tiền này là do chị Hg sử dụng thẻ của chồng để rút; vì tại 

thời điểm rút tiền chủ tài khoản không có mặt tại Việt Nam; tổng số chị Hg đã 

rút là 259.664.300 đồng. Như vậy, tổng số tiền chị Hg nhận của anh Brad 

Edward Pd là 21.850 USD và 259.664.300 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị 

Hg đã thừa nhận việc nhận khoản tiền này. 
 

[2]. Tại đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản sau ly hôn, đề ngày 17-4-2014, 

nguyên đơn trình bày toàn bộ số tiền chị Hg đã nhận nêu trên, được đầu tư xây 

dựng, chi phí mua sắm vật dụng sinh hoạt, nội thất ngôi nhà 03 tầng 01 tum trên 

diện tích đất 60 m2 tại số 49 ngõ 109 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, 

quận L, thành phố H vào các năm 2009 đến 2010 và hoàn tất thanh toán vào 

năm 2011. Về nguồn gốc thửa đất là của bố mẹ vợ tặng cho, do thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nên không có văn bản, chứng thực 

việc cho tặng và khi xây dựng ngôi nhà, thì ông Lê Văn Vg (bố vợ) là chủ sử 

dụng phải đứng tên giấy phép xây dựng để vợ chồng tiến hành xây dựng; đây là 

tài sản chung của vợ chồng. Đề nghị tiến hành thẩm định, định giá ngôi nhà 

tranh chấp, phân chia tài sản cho vợ chồng trên cơ sở công sức đóng góp của các 

bên. 

 

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, mặc dù đã được nhiều lần triệu tập hợp lệ 
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nhưng chị Hg vắng mặt, không tham gia tố tụng. Ông Vg, bà B không nhất trí 

với nội dung đơn khởi kiện của nguyên đơn, lý do tiền xây dựng ngôi nhà nêu 

trên là của vợ chồng bà, không liên quan đến vợ chồng anh Brad Edward Pd; 

thửa đất vẫn thuộc quyền sử dụng của ông bà. 

 

Tại Biên bản làm việc ngày 05-3-2015, anh Brad Edward Pd  thay đổi nội 

dung yêu cầu, không đề nghị phân chia tài sản chung, không yêu cầu định giá 

ngôi nhà đang tranh chấp, nếu chị Hg cùng bố mẹ đồng ý liên đới trả lại số tiền 

anh đã đầu tư xây dựng ngôi nhà. Tuy nhiên, nội dung này các đương sự không 

thỏa thuận được, chị Hg không tham gia tố tụng, vợ chồng bà B không thừa 

nhận việc chồng chị Hg đầu tư xây dựng ngôi nhà. 
 

Mặc dù chị Hg không thừa nhận việc sử dụng số tiền đã nhận của anh 

Brad Edward Pd để đầu tư xây dựng ngôi nhà nhưng căn cứ vào lời khai của 

nguyên đơn; nội dung các thư điện tử trao đổi giữa vợ chồng chị Hg liên quan 

đến việc đầu tư, chi phí xây dựng và các nội dung yêu cầu giải quyết tranh chấp 

ngôi nhà khi vợ chồng mâu thuẫn; thời điểm nhận và gửi tiền, thời điểm xây 

dựng, thanh toán chi phí xây dựng ngôi nhà và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận việc chị Hg sử dụng tiền của anh Brad 

Edward Pd để đầu tư xây dựng ngôi nhà trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng 

của vợ chồng bà B là có thật nên có căn cứ chấp nhận lời khai của nguyên đơn 

về việc bỏ tiền đầu tư xây dựng ngôi nhà (Tòa án cấp sơ thẩm xác định chị  Hg 

sử dụng toàn bộ số tiền đã nhận của chồng đầu tư xây dựng ngôi nhà); đây là tài 

sản chung trong đó có phần tài sản của anh Brad Edward Pd; các đương sự 

không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án, ngôi nhà là tài sản đang tranh 

chấp, nguyên đơn đã có đơn yêu cầu định giá ngôi nhà. 
 

Trong trường hợp này theo quy định của pháp luật phải tiến hành thẩm 

định, định giá ngôi nhà. Tòa án cấp sơ thẩm không tiến hành định giá tài sản 

ngôi nhà đang tranh chấp để xem xét, phân chia tài sản cho các bên liên quan 

theo quy định mà buộc chị Hg trả lại số tiền đã nhận, đầu tư xây dựng ngôi nhà 

và ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn không yêu cầu chia nhà đất tại số 49 

ngõ 109 Nguyễn Sơn, quận L là không có căn cứ; không bảo đảm quyền lợi hợp 

pháp của các đương sự. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, chị Hg khai có dùng 

một phần số tiền đã nhận của chồng mua sắm nội thất, chi phí sinh hoạt gia đình 

…; các vấn đề này cần được xác minh, làm rõ để có cơ sở xác định số tiền thực 

tế được đầu tư xây dựng ngôi nhà; công sức đóng góp của các bên để phân chia 

tài sản; các nội dung nêu trên không thể bổ sung được tại phiên tòa phúc thẩm. 
 

[3]. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện, anh Brad Edward Pd 

không sử dụng được tiếng Việt. Biên bản phiên tòa thể hiện, khi xét xử sơ thẩm, 

anh Brad Edward Pd có mặt tại phiên tòa và có mặt người đại diện theo ủy 

quyền là bà Phan Thị Hương T*. Tại phiên tòa, các đương sự thỏa thuận việc 

người đại diện đồng thời là người phiên dịch cho anh Brad Edward Pd. Tòa án 

cấp sơ thẩm đã chấp nhận thỏa thuận này của các đương sự là vi phạm nghiêm 

trọng quy định tại khoản 1 Điều 46 và điểm a khoản 3 Điều 70 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2004 (nay được quy định tại các điểm a khoản 2 Điều 82 và khoản 1 
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Điều 52 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). 
 

[4]. Tại Biên lai thu tạm ứng án phí ngày 22-5-2014 của Cục Thi hành án 

dân sự thành phố H thể hiện bà Phan Thị Hương T* là đại diện của nguyên đơn 

đã nộp tiền tạm ứng án phí là 39.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải nộp án phí sơ thẩm nhưng 

chưa xem xét, xử lý khoản tiền tạm ứng án phí này. 
 

Xem xét đầy đủ, toàn diện các tình tiết của vụ án, xét thấy có căn cứ hủy 

bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Các đương sự không 

phải chịu án phí phúc thẩm; nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải 

quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 
 

Bởi các lẽ trên;  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

1. Căn cứ khoản 3 Điều 308; Điều 310; khoản 3 Điều 148 Bộ Luật tố tụng 

dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, hủy Bản án số 

33/2015/HNGĐ-ST ngày 17-11-2015 của Tòa án nhân dân thành phố H và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố H giải quyết lại vụ án theo 

thủ tục sơ thẩm. 
 

2. Anh Brad Edward Pd không phải chịu án phí phúc thẩm. Chị Lương Thị 

Thúy Hg không phải chịu án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. Trả lại anh Brad 

Edward Pd 200.000 đồng đã nộp (bà Phan Thị Hương T* nộp thay) tại Biên lai 

thu số AB/2014/04852 ngày 20-11-2015 và trả lại chị Lương Thị Thúy Hg 

200.000 đồng đã nộp tại Biên lai thu số AB/2014/04974 ngày 29-02-2016 của 

Cục Thi hành án dân sự thành phố H. 

 

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

Nơi nhận: 
 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND tp. H; 
- Cục THA dân sự tỉnh tp. H; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: HSVA, PHCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

NTN 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

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

  
Bản án số: 775/2019/HNGĐ-PT 
Ngày: 03/9/2019 
“V/v yêu cầu xác định tài sản 
riêng và chia tài sản chung của 
vợ chồng sau khi ly hôn” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Phan Thị Minh Nguyệt 

Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Bích Loan  

Bà Lưu Thị Thủy Tiên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Võ 
Phạm Phương Hạnh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày các 26 tháng 8 và 03 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình 
thụ lý số 59/2019/TLPT-HNGĐ ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc “Tranh chấp 
về yêu cầu xác định tài sản riêng và chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly 
hôn”. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 390/2019/HNGĐ-ST ngày 05 
tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị 
kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3046/2019/QĐ-PT 
ngày  05 tháng 7 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 5857/2019/QĐ-PT 
ngày 31 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Lại Văn N, sinh năm: 1967 

Địa chỉ: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Thanh T, sinh năm: 
1978, địa chỉ: 92 Đường Thành Thái, Phường M, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh. (Theo giấy ủy quyền số công chứng: 012747, quyển số: 06/TP/CC - 
SCC/HĐGD ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Công chứng B, Thành 
phố Hồ Chí Minh) 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1978 

Địa chỉ: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Trịnh Ngọc H 
Vũ- Luật sư Trung tâm tư vấn Pháp luật số 1 Hội luật gia Quận M, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

                          (Đều có mặt) 

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Tiêu Thị Phương C, sinh năm: 1984; Địa chỉ: Đường, Phường L, 
quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Ông: Lương Tiết H, sinh năm: 1962; Địa chỉ: Xã P, huyện B, tỉnh B; 
Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3. Bà: Cao Thị Ngọc E, sinh năm: 1976; Địa chỉ: đường H, Phường M, 
Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Bà: Phạm Thị T2, sinh năm: 1981; Địa chỉ: Ấp A, xã K, huyện C, tỉnh 
Đ; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Ông: Nguyễn Thành T3, sinh năm: 1982; Địa chỉ: Ấp N, xã Đ, huyện 
H, tỉnh L; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh.  

6. Ông: Nguyễn Văn D, sinh năm: 1973; Địa chỉ: Đường N, Phường L, 
quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

7. Ông: Nguyễn Văn L, sinh năm: 1987; Địa chỉ: Đường T, phường B, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

8. Bà: Nguyễn Thị Ngọc H1, sinh năm: 1986; Địa chỉ: Đường T, phường 
B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Hiện đang cư trú: đường T, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

   (Đều vắng mặt) 

  

Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị T1 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Ông Lại Văn N kết hôn với bà Nguyễn Thị T1 theo Giấy chứng nhận kết 
hôn số 103, quyển số 01/2004 do UBND Phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 10/4/2004. 

Năm 2017, ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 đã ly hôn theo Bản án dân 
sự sơ thẩm số: 1311/2017/HNGĐ - ST ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Tòa án 
nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án dân sự phúc thẩm số: 
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1045/2017/HNGĐ - PT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã chấm dứt quan hệ hôn nhân và giải quyết vấn đề 
con chung. Về tài sản chung không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Theo Đơn khởi kiện ngày 18/5/2018, nguyên đơn, ông Lại Văn N trình 
bày: Nguyên quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất tại địa chỉ: đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh là tài sản riêng của ông” vì ông đã nhận chuyển nhượng từ mẹ (bà Nguyễn 
Thị C) và anh rể (ông Nguyễn Văn H) từ năm 2002. Đến năm 2004. Sau khi kết 
hôn, ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 tiếp tục sử dụng đến năm 2005 thì 
được Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất như đã nêu trên không có tên bà Nguyễn Thị T1. Ông Lại Văn N và bà 
Nguyễn Thị T1 tiếp tục sử dụng đến năm 2016, thì được Ủy ban nhân dân quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, khi đi làm thủ tục đề nghị 
cấp giấy chứng nhận như đã nêu trên thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã hướng dẫn và 
yêu cầu ông nộp bổ sung giấy chứng nhận kết hôn và ông đã nộp, nhưng khi 
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân nhân phường A, quận B, Thành phố Hồ 
Chí Minh đã yêu cầu ông và bà T1 nên nhận thông báo nộp thuế, nhưng ông và 
bà T1 chưa đến nhận thông báo nộp thuế nên chưa được trao giấy chứng nhận 
như đã nêu trên. Vì vậy, ông Lại Văn N yêu cầu Tòa án nhân dân quận B xác 
định “tài sản là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất tại địa chỉ: đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh là tài sản riêng của ông”.  

Theo Đơn phản tố ngày 11/7/2018, bà Nguyễn Thị T1 phản tố: yêu cầu 
Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ đường T và Đường C, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật; Yêu cầu được 
nhận hiện vật là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất tại địa chỉ: Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh vì bà 
cho rằng tài sản như đã nêu trên là do mẹ chồng (bà Nguyễn Thị C) cho bà và 
ông N, nhưng không làm giấy tờ. Bà và ông Lại Văn N sử dụng đến năm 2016 
thì được Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Tuy nhiên, bà và ông Lại Văn N chưa nhận giấy chứng nhận như đã nêu trên là 
do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Nguyên đơn, ông Lại Văn N có ông Lê Thanh T là người đại diện thay đổi 
một phần yêu cầu, cụ thể: “Yêu cầu Tòa án xác định tài sản là quyền sử dụng đất 
tại địa chỉ: đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là 
tài sản riêng của ông Lại Văn N”. Riêng tài sản là quyền sở hữu nhà ở tại địa 
chỉ: đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê 
Thanh T xác nhận là tài sản chung và yêu cầu Tòa án chia theo quy định của 
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pháp luật. Ngoài ra, ông Lại Văn N tự nguyện hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị T1 số 
tiền là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) để bà T1 ổn định cuộc sống.  

Bị đơn, bà Nguyễn Thị T1 có bà Huỳnh Kim P là người đại diện: yêu cầu 
Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ đường T và Đường C, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và thay đổi một 
phần yêu cầu, cụ thể: “Yêu cầu được nhận hiện vật là quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Đường C, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu ông Lại Văn N thanh toán giá trị 
chênh lệch giữa tài sản là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất tại địa chỉ: đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị T1 theo Chứng thư thẩm định giá mà Tòa án 
đã trưng cầu như đã nêu trên”.  

Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 390/2019/HNGĐ-ST ngày 
05/4/2019 Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: 

  Căn cứ vào Điều 5, khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 
Điều 35; khoản 1, khoản 3 Điều 36; điểm a, điểm c khoản 1 Điều 39; khoản 5 
Điều 70; Điều 71; Điều 72; Điều 73, Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 93; Điều 
94, Điều 95; Điều 96; Điều 97; Điều 108; khoản 1 và khoản 2 Điều 147; Điều 
165; khoản 1 Điều 227; khoản 1 Điều 228; Điều 233; Điều 235; Điều 244; Điều 
259, Điều 266; Điều 271; Điều 273; Điều 278 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật 
tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ vào Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

Căn cứ vào Điều 219 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ vào Điều 213; Điều 280; Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân 
sự năm 2015; 

Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2014); 

 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 26 và khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số: 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu chia tài sản sau khi ly hôn của ông Lại Văn 
N. 

Giao căn nhà số: đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, 
tọa lạc tại thửa đất số: 18; tờ bản đồ số: 04; diện tích đất: 791,2 m2; diện tích xây 
dựng: 791,2 m2; diện tích sàn xây dựng: 1.099 m2 cho ông Lại Văn N toàn quyền 
chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.  

88



5 
 

Căn nhà trên đã được Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH 05094 ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông 
Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1, nhưng ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 
chưa nhận Giấy chứng nhận như đã nêu trên và Giấy chứng nhận này đang được 
lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Giao căn nhà số: Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, 
tọa lạc tại thửa đất số: 565; tờ bản đồ số: 04; diện tích đất: 834,7 m2; diện tích 
xây dựng: 556 m2; diện tích sàn xây dựng: 556 m2 cho ông Lại Văn N toàn 
quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.  

Căn nhà trên đã được Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH 05095 ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông 
Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1, nhưng ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 
chưa nhận Giấy chứng nhận như đã nêu trên và Giấy chứng nhận này đang được 
lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T1. 

Buộc ông Lại Văn N trả cho bà Nguyễn Thị T1 tổng số tiền là 
2.996.087.355 đồng (hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu không trăm tám mươi 
bảy nghìn ba trăm năm mươi lăm đồng). Trả một lần tại thời điểm bản án có 
hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày bà Nguyễn Thị T1 
có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông N chưa trả cho bà T1 số tiền như đã nêu 
trên thì hàng tháng ông N còn phải trả thêm cho bà T1 tiền lãi theo quy định của 
pháp luật tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

3. Về án phí: Ông Lại Văn N phải nộp 71.882.620 đồng án phí dân sự sơ 
thẩm. Số tiền trên được trừ vào số tiền 300.000 đồng là tiền tạm ứng án phí mà 

ông N đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 0029428 ngày 04 tháng 6 
năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Như 
vậy, ông Lại Văn N còn phải nộp tiếp số tiền là 71.582.620 đồng. 

Bà Nguyễn Thị T1 phải nộp 71.882.620 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Số 
tiền trên được trừ vào số tiền 12.500.000 đồng là tiền tạm ứng án phí mà bà 
Huỳnh Kim P đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 0029800 ngày 19 
tháng 7 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Như vậy, bà Nguyễn Thị T1 còn phải nộp tiếp số tiền là 59.382.620 đồng.  

Số tiền trên được thi hành tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.  

Sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ như đã nêu trên, ông Lại Văn N được 
quyền liên hệ các Cơ quan Nhà nước thẩm quyền để làm thủ tục nộp thuế, đăng 
ký biến động (sang tên, trước bạ…) theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo và quy định về thi 

hành án cho các bên đương sự. 
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Ngày 16/4/2019 bị đơn nộp đơn kháng cáo kháng cáo toàn bộ nội dung 
bản án sơ thẩm. Bị đơn cho rằng do bà và nguyên đơn cùng đứng tên đồng sở 
hữu và sử dụng các tài sản là nhà và đất tại đường T, phường A, quận B, Thành 
phố Hồ Chí Minh và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh nên 
đây là tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, bị đơn đề nghị Toà án cấp phúc thẩm 
sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, chia 
đôi tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật, bà xin được nhận 
căn nhà và đất tại Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày:  

I/ Về tố tụng:  

1/ Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối 
với các tài sản tranh chấp là không đúng theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015. 

2/ Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành xác minh những người đang cư 
trú trên tài sản tranh chấp, do đó đã không đưa ông Nguyễn Văn T là người đang 
thuê đất và Nhà hàng N là doanh nghiệp đang hoạt động và 02 con của ông N, 
bà T1 tại địa chỉ đường NC, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh vào 
tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm 
trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015. 

3/ Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận tài liệu là bản chụp từ hồ sơ lưu 
trữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
đối với 02 Giấy chứng nhận CH05094, Ch05095 (BL31,32) cấp cho ông Lại 
Văn N và bà Nguyễn Thị T1 ngày 22/7/2016 là chứng cứ  là vi phạm nghiêm 
trọng thủ tục tố tụng về xác định chứng cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 
của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

4/ Tòa cấp sơ thẩm đã tự mâu thuẫn khi một mặt không chấp nhận 02 Giấy 
chứng nhận CH05094, CH05095 (BL31,32) là chứng cứ, mặt khác lại căn cứ 
vào chính 02 giấy chứng nhận này để ra quyết định trưng cầu thẩm định giá tài 
sản (BL09). Thêm vào đó, chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm 
định giá S (BL62) cũng căn cứ vào 02 Giấy chứng nhận CH05094, CH05095 
này làm hồ sơ pháp lý của tài sản thẩm định giá là vi phạm tố tụng nghiêm 
trọng. 

5/ Các bản tự khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 
(BL72-79) đều không ghi ngày, chỉ ghi tháng, năm và được lập ở Tòa án nhân 
dân  quận T trong khi vụ án đang được Tòa án nhân dân quận B thụ lý giải 
quyết. Ngoài ra, bản tự khai ký của ông Lương Tiết H (BL72) do bà Cao Thị 
Ngọc E ký và ngược lại bản tự khai của bà Cao Thị Ngọc E (BL74) thì do ông 
Lương Tiết H ký là vi phạm nghiêm trọng tố tụng và không thể khắc phục được. 

II/ Nội dung:  
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1/ Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành xác minh nguồn gốc tạo lập, biến 
động của tài sản tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền là Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai quận B, Thành phố Hồ Chí Minh do đó đã nhận định sai khi giải 
quyết tranh chấp công nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ Đường T và nhà đất tại 
địa chỉ đường NC, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản riêng 
của ông N. 

2/ Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 
(sửa đổi bổ sung năm 2010) quy định có cơ sở xác định 02 tài sản đang tranh 
chấp là tài sản chung của vợ chồng ông N, bà T1 vì trong thời kỳ hôn nhân, ông 
N bà T1 đã có sự bàn bạc, thỏa thuận làm rõ về tài sản chung này cụ thể bằng 
việc ông N đã tự nguyện, chủ động ghi tên bà Nguyễn Thị T1 vào đơn đăng ký, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất đối với nhà đất tại địa chỉ Đường T và nhà đất tại địa chỉ đường NC, 
phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/6/2015 và nộp cho cơ quan 
có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lần đầu. Sau đó, ông N 
đã nộp hồ sơ tính thuế và ông đã nhận thông báo thuế ngày 15/8/2016 mà ông 
không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì về việc Ủy ban nhân dân dân quận 
B, thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận số CH05094, Ch05095 cho ông 
Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm công nhận Quyền 
sử dụng đất là tài sản riêng của ông N là không chính xác, cần phải xác định đây 
là tài sản chung của vợ chồng ông N bà T1 có được trong thời kỳ hôn nhân theo 
quy định tại Điều 33, Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

3/ Do xác định thiếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như đã trình 
bày ở trên nên Tòa cấp sơ thẩm đã phân chia giá trị xây dựng tại địa chỉ số 
đường NC, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Văn T 
cho ông N và bà T1 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp 
của ông Tuấn và Nhà hàng N đang hoạt động tại đây (Thời hạn hợp đồng là 10 
năm từ ngày 08/4/2011 đến ngày 08/4/2021). 

Từ những trình bày và phân tích trên cho thấy bản án số 
390/2019/HNGĐ-ST ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, sai sót trong việc xác định đánh 
giá chứng cứ, nhận định sai về nội dung, phản ánh không đúng sự thật khách 
quan của vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015. 

 Đại diện nguyên đơn trình bày: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng 
cáo của bà T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 390/2019/HNGĐ-ST ngày 
05/4/2019 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 
kiến: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn nằm trong hạn luật định 
nên được chấp nhận hợp lệ. Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải 
quyết vụ án của Thẩm phán; Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của 
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những người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm kể từ khi thụ lý 
vụ án cho đến trước thời điểm nghị án đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự. 

Về nội dung, sau khi phân tích những tình tiết có liên quan đến vụ án, trên 
cơ sở các quy định của pháp luật, xét thấy cấp sơ thẩm giải quyết vụ án phù hợp 
với quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề 
nghị không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về Tố tụng:  

Đơn kháng cáo ngày 16/4/2019 của bà Nguyễn Thị T1 làm trong thời hạn 
luật định và đã đóng tạm ứng án phí phúc thẩm, là phù hợp với quy định tại Điều 
273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên đơn kháng cáo được chấp nhận xem 
xét theo trình tự phúc thẩm. 

Về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, qua kiểm tra nội dung đơn khởi 
kiện, đơn phản tố, các nội dung nguyên đơn bị đơn trình bày tại các bản tự khai, 
biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên 
bản hòa giải, nội dung được ghi nhận tại biên bản phiên toà sơ thẩm, Hội đồng 
xét xử phúc thẩm nhận thấy: Nguyên đơn khởi kiện về việc yêu cầu xác định tài 
sản riêng; Bị đơn có yêu cầu phản tố về việc chia tài sản chung của vợ chồng sau 
khi ly hôn. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp là chia tài sản chung của 
vợ chồng sau khi ly hôn là chưa đầy đủ. Cần xác định quan hệ tranh chấp là yêu 
cầu xác định tài sản riêng và chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn. 

Việc thu thập chứng cứ và chứng minh đã được cấp sơ thẩm thực hiện quy 
định tại Chương VII Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên, các bản tự 
khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (BL72-79) đều không 
ghi ngày, chỉ ghi tháng, năm và được lập ở Tòa án nhân dân  quận T, Thành 
 

phố Hồ Chí Minh trong khi vụ án đang được Tòa án nhân dân quận B, Thành 
phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết. Bản tự khai ký của ông Lương Tiết H 
(BL72) do bà Cao Thị Ngọc E ký và ngược lại bản tự khai của bà Cao Thị Ngọc 
E (BL74) thì do ông Lương Tiết H ký là vi phạm tố tụng.  

Ngoài ra, cấp sơ thẩm không đưa người ký hợp đồng thuê và người kinh 
doanh Nhà hàng N tại số đường NC, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh và 02 con chung của ông N bà T1 vào tham gia tố tụng là có thiết sót.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp cho nguyên đơn cung cấp cho 
Hội đồng xét xử Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41W8031149 đăng 
ký lần đầu ngày 15/10/2011 với tên hộ kinh doanh N 14 với đại diện hộ kinh 
doanh là ông Nguyễn Ngọc C cùng với tờ tường trình cam kết của ông Nguyễn 
Ngọc C có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân phường E, quận L, Thành phố 
Hồ Chí Minh nội dung: “... Nguyên trước đây ngày 01/01/2018 tôi có ký hợp 
đồng thuê tài sản là quyền sử dụng đất với ông Lại Văn N tại địa chỉ: đường NC, 
kp.5, phường A, quận B, tổng diện tích thuê là 1295m2. Thời hạn thuê là 04 năm 
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kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2022. Giá thuê 25.000.000 đồng/tháng. 
Mục đích thuê: Kinh doanh nhà hàng ăn uống- Quán ăn N 14. Tôi ký hợp đồng 
thuê quyền sử dụng với tư cách cá nhân với ông Lại Văn N, nay tôi biết việc 
tranh chấp tài sản sau ly hôn giữa ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1, tôi xác 
định không liên quan gì và không có ý kiến gì. Trường hợp sau này có bản án có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành, cơ quan thi hành án nếu có yêu cầu 
tôi giao lại mặt bằng để tiến hành thi hành án thì tôi sẽ chấp hành theo quyết 
định của cơ quan thi hành án...’’. 

Với những vi phạm tố tụng và thiết sót trên, ông Nguyễn Ngọc C cũng 
không có ý kiến gì, 02 con chung của ông N, bà T1 còn nhỏ hiện cũng do ông N, 
bà T1 là đại diện hợp pháp. Hội đồng xét xử nhận thấy tuy có vi phạm tố tụng 
nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự nên không 
thuộc trường hợp vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng để hủy án theo quy 
định khoản 2 Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự, cấp sơ thẩm cần nghiêm túc 
rút kinh nghiệm.  

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn, nhận thấy: 

[2.1] Về nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm khi giải quyết các yêu cầu 
khởi kiện, yêu cầu phản tố của các đương sự:  

Bản án sơ thẩm ghi nhận đầy đủ yêu cầu của các bên đương sự tại phần 
nội dung của bản án phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng 
như lời trình bày của các đương sự tại biên bản phiên toà sơ thẩm.  

Tuy nhiên đối với ý kiến của nguyên đơn trình bày tại phiên toà về việc 
“Yêu cầu Tòa án xác định tài sản là quyền sử dụng đất tại địa chỉ đường T và 
Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản riêng của ông 
Lại Văn N. Riêng tài sản là quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: đường T và 13 
Đường NC, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho nguyên 
đơn ông Lê Thanh T xác nhận là tài sản chung và yêu cầu Tòa án chia theo quy 
định của pháp luật” thể hiện ý kiến của nguyên đơn đối với yêu cầu phản tố của 
bị đơn, không phải là nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện thành yêu 
cầu chia tài sản chung của vợ chồng. Đây không phải là yêu cầu khởi kiện nên 
không thể nhận định là yêu cầu này không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu 
để cấp sơ thẩm tiếp tục xem xét giải quyết yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng 
thay cho yêu cầu xác định tài sản riêng theo như đơn khởi kiện của nguyên đơn 
cũng như xác định của nguyên đơn về yêu cầu của mình tại phiên tòa sơ thẩm. 

Đối với ý kiến của bị đơn tại phiên tòa về yêu cầu phản tố “Chia tài sản 
chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất tại địa chỉ đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và xin được nhận hiện vật là quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Đường 
C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu ông Lại Văn N thanh 
toán giá trị chênh lệch khi chia tài sản chung”. Đây không phải là yêu cầu thay 
đổi yêu cầu phản tố và yêu cầu này không vượt quá phạm vi yêu cầu phản tố ban 
đầu vì tại đơn yêu cầu phản tố ngày 11/7/2018, ngày 12/7/2018 bà Nguyễn Thị 
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T1 cũng đã yêu cầu chia đôi tài sản của bà và ông N là quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ đường T và Đường C, 
phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Biên bản phiên tòa sơ thẩm xác 
định nguyên đơn, bị đơn đều không thay đổi, bổ sung hay rút yêu cầu gì tại 
phiên tòa sơ thẩm; Nội dung này phù hợp với phần nội dung của bản án sơ thẩm 
ghi rõ ý kiến của các đương sự này và nhận định của cấp phúc thẩm nêu trên.  
Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích không đúng khi xác định nguyên đơn, bị 
đơn đều thay đổi yêu cầu và giải quyết theo hướng nhận định này do đó cần 
nhận định và giải quyết lại các yêu cầu của các đương sự cho chính xác. 

[2.2] Về đối tượng tài sản tranh chấp: 

- Nhà và đất toạ lạc tại địa chỉ đường T, phường A, quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh (thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 04, diện tích đất là 791,2 m2, 
diện tích xây dựng là 791,2 m2, diện tích sàn xây dựng là 1.099 m2) theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số vào sổ cấp GCN là CH 05094 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn 
Thị T1 

- Nhà và đất tọa lạc tại địa chỉ Đường C, phường A, quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh (thuộc thửa đất số 565, tờ bản đồ số 04, diện tích đất là 834,7 m2, 
diện tích xây dựng là 556 m2, diện tích sàn xây dựng là 556 m2

) theo Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
vào sổ cấp GCN là CH 05095 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1. 

Theo Công văn số 232/UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thì các giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 
cấp giấy chứng nhận số CH05094 và số CH05095 do Ủy ban nhân dân quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 ngày 22 
tháng 7 năm 2016 đang được lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường A, quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

Các tài sản đang tranh chấp là các bất động sản bao gồm: đất đai; nhà, 
công trình xây dựng gắn liền với đất đai và tài sản khác gắn liền với đất (khoản 
1 Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015). Các bất động sản này gắn liền với các 
quyền tài sản gồm: quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (Điều 115 Bộ luật 
Dân sự năm 2015). Là vật không chia được khi tách quyền sử dụng đất và quyền 
sở hữu nhà ở thành hai tài sản khác nhau (khoản 2 Điều 111 Bộ luật Dân sự năm 
2015). Quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đối với các tài sản là bất động 
sản này đã được đăng ký theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đăng 
ký tài sản (khoản 2 Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2015). 

[2.3] Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc xác định tài sản riêng: 
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Về nguồn gốc tạo lập và quá trình sử dụng đối với các tài sản là quyền sử 
dụng đất tại địa chỉ đường T và địa chỉ Đường C, phường A, quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh, sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ được Toà án cấp sơ thẩm 
thu thập có trong hồ sơ vụ án và thẩm tra ý kiến của các đương sự tại phiên toà 
phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy: Căn cứ Thông báo tạm cấp số nhà số 
5911/TB-UB do Ủy ban nhân dân xã A, huyện B (nay là phường A, quận B), 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Lại Văn N ngày 23 tháng 7 năm 2001; 
Hợp đồng mua bán đất (giấy tay) lập ngày 02/01/2002; Hợp đồng mua bán đất 
(giấy tay) lập ngày 20/10/2002; Quyết định đổi số nhà số 26207/QĐ-UB do Ủy 
ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Lại Văn N ngày 06 
tháng 8 năm 2004; Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 423953, AB 
423594 và số AB 055971; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 
31/7/2006 của Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đủ cơ sở kết luận: 

Từ năm 2001, 2002, ông Lại Văn N nhận chuyển nhượng từ mẹ (bà 
Nguyễn Thị C) và anh rể (ông Nguyễn Văn H). Ngày 04/10/2004, ông Lại Văn 
N và bà Nguyễn Thị T1 kết hôn. Đến năm 2005 thì được Ủy ban nhân dân quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 
423953, AB 423594 và số AB 055971.  

Đến năm 2005 Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lại Văn N và trên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cũng không có tên bà Nguyễn Thị T1. Tuy nhiên, trong quá 
trình sử dụng do biến động (xây nhà ở) nên ông Lại Văn N đã đề nghị Ủy ban 
nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 
97, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 105 và Điều 106 của Luật Đất đai năm 
2013; Điều 70 và Điều 87 của Nghị định: 43/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 
Tuy nhiên, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH05094 và số: 
CH05095 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Lại 
Văn N và bà Nguyễn Thị T1 ngày 22 tháng 7 năm 2016 đang được lưu giữ tại 
Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh chưa trao 
giấy chứng nhận như đã nêu trên cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 là do 
ông N và bà T1 không có mặt theo Thông báo về việc nhận phiếu thông báo 
đóng thuế của hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân phường A, quận B, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Theo Công văn số: 553/UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thì các giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số: AB 423953, AB 423594 và số: AB 055971 đã được Ủy 
ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi thành các giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH05094 và số: CH05095. 

Cấp sơ thẩm xác định: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ đường T và Đường 
C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản riêng của ông Lại Văn 
N có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phần quyết định của 
bản án sơ thẩm không ghi nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có thiếu 
sót. 

 [2.3] Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn: 

Do Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 791,2 m2 tại địa chỉ số 
Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và Quyền sử dụng đất 
đối với phần diện tích đất 834,7 m2 tại địa chỉ số đường T, phường A, quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh nên không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố về việc 
chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn của bà Nguyễn Thị T1 đối với 
các tài sản là tài sản riêng của ông Lại Văn N.  

Về việc xác định tài sản chung, do các căn nhà tại các địa chỉ trên tạo lập 
trong thời kỳ hôn nhân, ông Lại Văn N xác nhận quyền sở hữu nhà là tài sản 
chung vợ chồng. Cấp sơ thẩm cần xác định tài sản chung của vợ chồng trước khi 
chia tài sản sau khi ly hôn gồm: 

- Xác định quyền sở hữu nhà đối với căn nhà có diện tích xây dựng là 
791,2m2, diện tích sàn xây dựng là 1.099m2 tại địa chỉ số Đường C, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại thửa 

đất số 565, tờ bản đồ số 04 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05094 do Ủy 
ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 
cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1) là tài sản chung của ông Lại Văn N và 
bà Nguyễn Thị T1. 

- Xác định quyền sở hữu nhà đối với căn nhà có diện tích xây dựng là 
556m2, diện tích sàn xây dựng là 556m2 tại địa chỉ số đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 04 (theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số vào sổ cấp GCN CH 05095 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị 
T1) là tài sản chung của ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1. 

Do quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất nên việc phân chia 
tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn không chia theo hiện vật mà chia theo giá 
trị. Theo Chứng thư thẩm định giá số: A.217/18/SaigonPA/HS ngày 20 tháng 11 
năm 2018 của Công ty Thẩm định giá S thì giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 
Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là 18.970.226.900 đồng 
và giá trị công trình xây dựng trên đất là 1.300.157.628 đồng; Giá trị quyền sử 
dụng đất tại địa chỉ: Đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là 
26.298.696.800 đồng và giá trị công trình xây dựng trên đất là 2.692.017.083 
đồng. Như vậy, giá trị các công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ Đường T và 
Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là 3.992.174.711 đồng. 
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Tài sản trên không chia được bằng hiện vật nên giao toàn bộ quyền sở hữu nhà ở 
như đã nêu trên cho ông Lại Văn N toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định 
đoạt. Ông Lại Văn N có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị T1 giá trị tương ứng 
với phần tài sản mà bà T1 được nhận, cụ thể: 3.992.174.711 đồng : 2 = 
1.996.087.355 đồng. 

Cấp sơ thẩm ghi nhận việc ông Lại Văn N tự nguyện hỗ trợ cho bà 
Nguyễn Thị T1 1.000.000.000 đồng là phù hợp. 

[4]. Về chi phí thẩm định giá: Ông Lê Thanh T, là người đại diện ông Lại 
Văn N tự nguyện nộp và đã nộp xong nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

[5] Án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 147 
của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khoản 1, 4 Điều 26, khoản 7 Điều 27 của 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. 

Ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối 
với phần tài sản chung được chia (1.996.087.355 đồng) là 71.882.620 đồng.  

Án sơ thẩm không tuyên buộc bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối 
với yêu cầu của nguyên đơn được Toà án chấp nhận là thiếu sót. Cần buộc bà 
 

 

Nguyễn Thị T1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn 
được Toà án chấp nhận là 300.000 đồng. 

Như vậy, ông Lại Văn N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 71.882.620 
đồng và bà Nguyễn Thị T1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 72.182.620 đồng. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm, không chấp nhận lời 
trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị hủy án 
sơ thẩm vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chấp nhận kháng cáo của 
nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm về án phí. 

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng 
cáo không phải chịu án phí theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 
số 326/2016/NQ ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015; Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị T1, sửa một phần bản án sơ 
thẩm. 

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 26,  khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, 
khoản 1, 3 Điều 36, điểm c khoản 1 Điều 39, khoản 1, 2 Điều 147, khoản 2 Điều 
148, Điều 270, Điều 308, khoản 1 Điều 309, Điều 313 của Bộ luật Tố tụng dân 
sự năm 2015;  
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Căn cứ vào Điều 33, Điều 43, Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2014; 

Căn cứ vào Điều 219 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ vào Điều 213; Điều 280; Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân 
sự năm 2015; 

Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2014); 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 26 và khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số: 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện về việc xác định tài sản riêng của 
nguyên đơn ông Lại Văn N. 

Xác định quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 791,2 m2 tại địa chỉ 
số Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại thửa đất số 
565, tờ bản đồ số 04 (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05094 do Ủy ban 
nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho 
ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1) là tài sản riêng của ông Lại Văn N. 

Xác định quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 834,7 m2 tại địa chỉ 
số đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại thửa đất số 
18, tờ bản đồ số 04 (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05095 do Ủy ban nhân 
dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông 
Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1) là tài sản riêng của ông Lại Văn N. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố về việc chia tài sản chung 
của vợ chồng sau khi ly hôn của bà Nguyễn Thị T1 đối với các tài sản là tài sản 
riêng của ông Lại Văn N gồm: Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 
791,2 m2 tại địa chỉ số Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05094 do Ủy ban nhân dân quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016) và Quyền sử dụng đất 
đối với phần diện tích đất 834,7 m2 tại địa chỉ số đường T, phường A, quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05095 do Ủy 
ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016). 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T1 về việc 
chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn. 

Xác định quyền sở hữu nhà đối với căn nhà có diện tích xây dựng là 
791,2m2, diện tích sàn xây dựng là 1.099m2 tại địa chỉ số Đường C, phường A, 
quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại thửa đất số 565, tờ bản đồ số 04 
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(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05094 do Ủy ban nhân dân quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và 
bà Nguyễn Thị T1) là tài sản chung của ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1. 

Xác định quyền sở hữu nhà đối với căn nhà có diện tích xây dựng là 
556m2, diện tích sàn xây dựng là 556m2 tại địa chỉ số đường T, phường A, quận 
B, Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 04 (Theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số vào sổ cấp GCN CH 05095 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và bà Nguyễn 
Thị T1) là tài sản chung của ông Lại Văn N và bà Nguyễn Thị T1. 

Do quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất nên việc phân chia 
tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn không chia theo hiện vật mà chia theo giá 
trị. Theo Chứng thư thẩm định giá số A.217/18/SaigonPA/HS ngày 20 tháng 11 
năm 2018 của Công ty Thẩm định giá S thì giá trị công trình xây dựng trên đất 
tại địa chỉ đường T và Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh là 
3.992.174.711 (Ba tỷ chín trăm chín hai ngàn một trăm bảy mươi bốn ngàn bảy 
trăm mười một) đồng, mỗi người được phân chia theo giá trị là 1.996.087.355 
(Một tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu không trăm tám mươi bảy ngàn ba trăm 
năm mươi lăm) đồng. 

Ông Lại Văn N có trách nhiệm thanh toán cho bà Nguyễn Thị T1 số tiền 
1.996.087.355 (Một tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu không trăm tám mươi bảy 
ngàn ba trăm năm mươi lăm) đồng. Ghi nhận sự tự nguyên của ông Lại Văn N 
về việc hỗ trợ bà Nguyễn Thị T1 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng. Tổng số tiền ông 
Lại Văn N thanh toán cho bà Nguyễn Thị T1 là 2.996.087.355 (Hai tỷ chín trăm 
chín mươi sáu triệu không trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi lăm) 
đồng.  

Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Sau khi ông Lại Văn N thực hiện thanh toán cho bà Nguyễn Thị T1 số 
tiền nói trên, ông Lại Văn N được toàn quyền sở hữu đối với: 

- Căn nhà tại địa chỉ số Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05094 do Ủy ban nhân dân quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và 
bà Nguyễn Thị T1). 

- Căn nhà tại địa chỉ số đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 
Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH 05095 do Ủy ban nhân dân quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2016 cho ông Lại Văn N và 
bà Nguyễn Thị T1). 

Ông Lại Văn N được quyền liên hệ các cơ quan Nhà nước thẩm quyền để 
thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với toàn 
bộ nhà đất tại địa chỉ số Đường C, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
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và tại địa chỉ số đường T, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy 
định của pháp luật. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 
hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 
cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 
người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 
tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 
án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Lại Văn N phải nộp 71.882.620 (Bảy mươi mốt triệu tám trăm tám 
mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi) đồng án phí dân sự sơ thẩm, ông N đã tạm 
ứng án phí 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 
0029428 ngày 04/6/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố Hồ 
Chí Minh, ông Lại Văn N còn phải nộp 71.582.620 (Bảy mươi mốt triệu năm 
trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi) đồng. 

Bà Nguyễn Thị T1 phải nộp 72.182.620 (Bảy mươi hai triệu một trăm tám 
mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi) đồng án phí dân sự sơ thẩm, bà T1 đã tạm 
ứng án phí 12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm ngàn) đồng theo biên lai thu 
tiền tạm ứng án phí số: 0029800 ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Chi cục thi hành 
án dân sự quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (do bà Huỳnh Kim P đại diện theo 
uỷ quyền của bà T1 nộp), bà Nguyễn Thị T1 còn phải nộp 59.682.620 (Năm 
mươi chín triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi) đồng.  

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị T1 không phải chịu án 
phí. Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị T1 số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng 
theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0013518 ngày 
16 tháng 4 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự. 

 

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

Đặng Thị Bích Loan     Lưu Thị Thủy Tiên           Lê Phan Thị Minh Nguyệt 
 

100



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM; 
- Tòa án nhân dân quận B; 
- Chi cục Thi hành án dân sự quận B; 
- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

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

 
 

 
 

Lê Phan Thị Minh Nguyệt 

 

101



 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH NINH BÌNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 09/2018/HN&GĐ-PT 

Ngày: 06/9/2018. 

V/v : “Tranh chấp về chia tài sản 

 chung sau khi ly hôn”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Việt Thanh. 

 Các thẩm phán: Ông Phạm Văn Khôi  

                                    Ông Đinh Huy Lưỡng. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình. 

 - Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Thúy Hằng – Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, xét xử 

phúc thẩm  công khai vụ án thụ lý số 02/2018/TLPT-HN&GĐ ngày 08 tháng 3 năm 

2018 về việc “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn”. 

  Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HN&GĐ-ST ngày 26 

tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện L bị kháng cáo. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 05/2018/QĐ-PT ngày 07 

tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Quốc V, sinh năm 1968 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình.  

Chỗ ở hiện nay: Thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Hoàng Thị 

Ngoãn, Luật sư, Văn phòng Luật sư An Việt, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: A25, ngõ 109, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1975 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

Chỗ ở hiện nay:  Phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

3. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1942. 

Địa chỉ:  Thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

- Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1929 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1936. 
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Địa chỉ:  Thôn A, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1963.  

Địa chỉ:  Thôn A, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Văn T1, bà Nguyễn Thị M và bà 

Nguyễn Thị H: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1960.  

Địa chỉ:  Thôn A, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình (theo văn bản ủy quyền ngày 

10/5/2017). 

4. Những người làm chứng: 

- Chị Nguyễn Thị V 

Địa chỉ:  Thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

- Anh Nguyễn Văn C 

Địa chỉ:  Thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

5. Người kháng cáo: Anh Nguyễn Quốc V - Nguyên đơn. 

Tại phiên tòa có mặt: Anh V, chị T, ông T, luật sư Ngoãn, ông N, chị V; vắng 

mặt: anh C.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

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

Nguyễn Quốc V trình bày: 

 Anh và chị Nguyễn Thị T kết hôn với nhau từ năm 1993. Quá trình chung 

sống vợ chồng anh phát sinh mâu thuẫn, tại bản án số 07/2016/HNGĐ-ST ngày 

27/9/2016 Tòa án nhân dân huyện L đã xử ly hôn giữa anh V và chị T. Về con chung 

(các cháu đều đã đến tuổi trưởng thành), tài sản và công nợ chung anh V, chị T 

không đề nghị Tòa án giải quyết để vợ chồng tự thỏa thuận với nhau. Nhưng từ khi 

ly hôn đến nay anh và chị T không thỏa thuận phân chia tài sản và công nợ chung 

được. Vì vậy anh đề nghị Tòa án giải quyết phân chia tài sản và công nợ chung giữa 

anh với chị T theo quy định của pháp luật. 

 Về tài sản chung của anh V, chị T gồm có: 

 Diện tích 90,8 m
2
 đất tại thửa số 27, tờ bản đồ số 39, giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Quốc V và chị Nguyễn Thị T tại phố L, thị trấn T, 

huyện L, tỉnh Ninh Bình, trên đất có xây nhà bắn mái tôn để bán hàng, trị giá nhà và 

đất khoảng 1.000.000.000 đ. 

 Diện tích 120m
2
 đất tại thửa số 28, tờ bản đồ số 39, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Quốc V tại phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh 

Bình, trên đất có xây nhà mái bằng hai tầng (tầng một 96m
2
 bê tông mái, tầng hai 

45m
2
 bê tông mái phía trước và phía sau nhà bắn mái tôn), trị giá nhà và đất khoảng 

2.500.000.000 đ. 

 Diện tích 140m
2
 đất tại cánh chiều Đ, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình mua của 

ông Nguyễn Văn T3 và chị Lê Thị V ở thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình với giá 

58.000.000 đ, chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
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 Diện tích 435m
2  

đất tại thửa số 109, tờ bản đồ số 33, giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn V tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình, 

trị giá khoảng 1.000.000.000 đồng. 

 Về công nợ gồm:  

 Nợ ông Nguyễn Văn T1 (bố đẻ chị T) 120.000.000đ, vay từ tháng 10/2011 để 

buôn bán gỗ. 

 Nợ ông Nguyễn Văn T (anh trai chị T) 282.000.000 đ, vay từ tháng 02/2012 

để buôn bán đồ gỗ và 20.000.000 đ tiền mừng đám cưới của cháu T con ông T, ông 

T lấy cho vay. 

 Nợ ông Nguyễn Văn N (bố đẻ anh V) một cây vàng tương đương 30.000.000 

đ và 20.000.000 đ tiền mặt. 

 Nợ anh Nguyễn Thành T2 (em trai anh V) 150.000.000 đ, vay năm 2014 để 

sửa lại nhà ở tạm tại mảnh đất của vợ chồng anh ở thôn S, xã H, huyện L. 

 Trong quá trình giải quyết vụ án, anh V cho rằng mảnh đất thổ cư ở thôn S, xã 

H, huyện L, tỉnh Ninh Bình có diện tích 435m
2
 đất ở không bao gồm đất ruộng là tài 

sản riêng của anh, vì nguồn gốc mảnh đất này trước đây là của bố mẹ anh nhờ hợp 

tác xã, xã H để làm nghề xay sát gạo. Năm 1998 bố mẹ anh làm đơn xin được cấp 

đất ở cho anh, vì vậy đây là tài sản riêng của anh, không phải là tài sản chung. Đối 

với mảnh đất diện tích 140m
2
 mua của vợ chồng anh Nguyễn Văn T3, chị Lê Thị V 

ở cánh chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình mới có giấy viết tay chưa làm 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, anh V không 

đề nghị Tòa án giải quyết để anh và chị T tự giải quyết với nhau. Về công nợ, anh V 

thừa nhận nợ ông T1, bà M 210.000.000đ đúng như hai giấy vay nợ ngày 04/10/2011 

và ngày 04/3/2013 mà chị T đã cung cấp. Đối với số tiền 150.000.000 đ năm 2014 

anh V vay của anh Nguyễn Thành T2 để sửa nhà, anh T2 không đề nghị Tòa án giải 

quyết trong vụ án này, vì đây là số nợ anh T2 cho anh V vay riêng, chị T không biết. 

 Bị đơn chị Nguyễn Thị T trình bày: Chị và anh Nguyễn Quốc V kết hôn với 

nhau từ tháng 4/1993. Sau khi kết hôn vợ chồng chị vay mượn làm 03 gian nhà tạm 

ở khu trạm bơm thuộc thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình (đất nhảy dù của Hợp 

tác xã, xã H), đến năm 1998 được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

2760m
2
 đất (trong đó 360m

2
 đất ở và 75m

2
 đất vườn, còn lại là đất ruộng). Cuộc 

sống kinh tế ngày càng khó khăn, vợ chồng chị đã bàn bạc với nhau để chị T đi xuất 

khẩu lao động. Năm 1999 chị T đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, đến năm 2003 

chị T về nước. Năm 2005 chị T lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động, đến tháng 6/2011 

chị T mới trở về chung sống cùng anh V và các con. Nhưng vợ chồng chị luôn nghi 

ngờ nhau, trong cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn. Năm 2016 anh V đã có đơn xin 

ly hôn và Tòa án nhân dân huyện L đã xử cho vợ chồng chị ly hôn tại bản án số 

07/2016/HNGĐ-ST ngày 27/9/2016. Chị không đồng ý và đã kháng cáo, tại bản án 

số 12/2016/HNGĐ-PT ngày 19/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xử 

bác kháng cáo của chị, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Nay anh V làm đơn đề nghị phân 

chia tài sản và công nợ chung, chị đồng ý và đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo 

qui định của Pháp luật. 

 Về tài sản chung gồm có 06 thửa đất:  
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 - Thửa thứ nhất ở phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình, thửa số 27, tờ 

bản đồ số 39, diện tích 90,8m
2
 mang tên anh Nguyễn Quốc V và chị Nguyễn Thị T, 

trên đất xây nhà lợp bằng mái tôn. 

 - Thửa thứ hai giáp thửa thứ nhất, thửa số 28, tờ bản đồ số 39, diện tích 120m
2
 

mang tên hộ ông Nguyễn Quốc V, trên đất xây nhà hai tầng, tầng một 96m
2
 bê tông 

mái, tầng hai 45m
2
 bê tông mái phía trước và phái sau nhà bắn mái tôn. Hai thửa đất 

và tài sản trên đất có giá trị khoảng 2.300.000.000 đ. 

 - Thửa thứ ba mua của anh Nguyễn Văn T3 và chị Lê Thị V ở đội 4 thuộc 

cánh chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình với diện tích 140m
2
 (đất đấu 

thầu). Anh V đã lấy cắp giấy tờ đấu thầu để làm thủ tục chuyển nhượng cho ông 

Nguyễn Văn N (bố đẻ anh V) nhưng vì anh T3 đang lao động bên Hàn Quốc không 

có ở nhà nên chưa làm được thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. 

 - Thửa thứ bốn số thửa 225 mua của vợ chồng ông Mai Xuân N và bà Nguyễn 

Thị T ở đội 6 thuộc cánh chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. 

 - Thửa thứ năm số thửa 226 mua của vợ chồng ông Nguyễn Văn H và bà T6 ở 

đội 5 thuộc cánh chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình. Thửa thứ bốn và 

năm anh V lấy cắp phiếu thu tiền, tẩu tán tài sản làm thủ tục chuyển quyền sử dụng 

đất cho bố mẹ anh V. Hiện hai thửa này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ngày 13/02/2015 mang tên ông Nguyễn Văn N và bà Phạm Thị K. Trị giá cả ba 

thửa đất nêu trên khoảng 300.000.000 đồng. 

 - Thửa thứ sáu chị T và anh V xây dựng gia đình năm 1993, đến năm 1998 

được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2760m
2
 đất (trong đó 360m

2
 đất 

ở và 75m
2
 đất vườn còn lại là đất ruộng) tại thôn S, xã H, trị giá 2.000.000.000 đồng, 

chị T đề nghị Tòa án giải quyết phần đất ở và đất vườn còn phần đất ruộng tự thỏa 

thuận. 

 Trong quá trình giải quyết vụ án chị T không đề nghị Tòa án giải quyết thửa 

đất mua của vợ chồng ông Mai Xuân N và bà Nguyễn Thị T ở đội 6 thuộc cánh 

chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình và thửa đất mua của vợ chồng ông 

Nguyễn Văn H và bà T6 ở đội 5 thuộc cánh chiều Đ, thôn S, xã H, huyện L, tỉnh 

Ninh Bình. Hai thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn 

Văn N và bà Phạm Thị K, không còn là tài sản chung của chị và anh V, đồng thời chị 

cũng đồng ý với anh V không đề nghị Tòa án giải quyết mảnh đất mua của anh 

Nguyễn Văn T3 và chị Lê Thị V. 

 Về công nợ: 

 - Nợ ông Nguyễn Văn T1 và bà Nguyễn Thị M tổng cộng 280.000.000 đồng 

(trong đó có hai giấy vay nợ ngày 04/10/2011 với số tiền 150.000.000 đồng và ngày 

04/3/2013 với số tiền 60.000.000 đồng) còn lại không có giấy vay nợ nhưng đã viết 

vào sổ họp gia đình. 

 - Nợ vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị H tổng cộng 

2.389.000.000 đồng (trong đó có hai giấy vay nợ, 01 giấy vay nợ ngày 01/02/2012 

với số tiền 282.000.000 đồng, 01 giấy vay nợ ngày 04/10/2011 với số tiền 

2.000.000.000 đồng để buôn gỗ Sưa ghi cùng với số tiền 150.000.000 đồng vay của 
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ông T1, bà M và số tiền 107.000.000 đồng chị T vay để lấy vốn làm ăn có bàn bạc 

với anh V, không có giấy vay nợ nhưng đã viết vào sổ họp gia đình). 

 - Vay chị Nguyễn Thị V 41.000 USD, chị V cho các con của chị T và anh V 

1.000 USD còn 40.000 USD tương đương 880.000.000 đồng. Anh V lĩnh 29.900 

USD, chị T lĩnh 11.100 USD do chị V gửi ở Đài Loan. Chị T cung cấp cho Tòa giấy 

tờ anh V lĩnh tiền do chị V gửi về là 13.000 USD, còn một số giấy tờ lĩnh tiền anh V 

đã vứt đi. Tại biên bản đối chất ngày 10/11/2017, anh V vẫn không thừa nhận khoản 

vay này mà chỉ thừa nhận chị V có gửi tiền cho anh khoảng 5000 USD hoặc 6000 

USD, anh trừ 30.000.000 đồng tiền anh đã cho chị V vay để đi xuất khẩu lao động, 

số tiền còn lại anh đưa cho ông T4, chị T5, ông T gửi lại cho bố chồng chị V để nuôi 

con chị V ăn học, nhưng anh V không lý giải được giấy tờ rút tiền mà chị T đã cung 

cấp. Chị T chấp nhận trừ đi 6000 USD như anh V trình bày, còn lại 7000 USD+ 

11000 USD thì chị và anh V còn nợ của chị V là 18.000 USD, chị T đã phải vay tiền 

của anh Hoàng Ngọc N 735.000.000 đồng để trả cho chị V. Vì vậy chị đề nghị đưa 

18.000 USD vào nợ chung để phân chia. Đối với số tiền chị T vay của anh N để trả 

cho chị V, anh N không đề nghị Tòa án giải quyết, anh N và chị T tự giải quyết với 

nhau. 

 Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày:  

 - Ông Nguyễn Văn T trình bày: Ngày 04/10/2011 vợ chồng anh Nguyễn Quốc 

V và chị Nguyễn Thị T có vào vay vợ chồng ông 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) 

nói cần tiền gấp, có mối làm ăn vay nóng xong việc sẽ trả ngay. Việc đưa tiền và viết 

giấy nợ có sự chứng kiến của cháu Nguyễn Anh T và cháu Nguyễn Ngọc K là con 

chung của anh V và chị T. Một thời gian sau, anh V chị T chưa trả được nợ như đã 

hứa và khất lần; đến ngày 01/02/2012 lại vay tiếp 13.450USD, anh V đã mang đổi ra 

tiền Việt Nam được 282.000.000 đồng, ngày hôm sau anh V cầm giấy vay nợ và bìa 

đất vào đưa cho ông để làm tin và hứa nếu có chuyện gì xẩy ra sẽ bán nhà đất để trả 

nợ. Ngày 15/4/2012 chị T lại vào hỏi ông vay 57.000.000 đồng nói là thiếu tiền lấy 

hàng và hứa trả lãi 1,5%/tháng; đến ngày 15/3/2013 vợ chồng anh V, chị T tới giúp 

đám cưới con ông và có phàn nàn thiếu vốn làm ăn nên ông có 30.000.000 đồng và 

lấy thêm 20.000.000 đồng tiền mừng đám cưới của con trai ông đưa cho anh V chị T 

vay. Tổng số tiền anh V và chị T nợ vợ chồng ông là 2.389.0000.000 đồng, nợ ông 

T1 và bà M (bố mẹ đẻ ông) là 280.000.000 đồng. Ông đề nghị anh V và chị T phải 

trả số tiền nợ 2.389.0000.000 đồng cho vợ chồng ông và số tiền nợ 280.000.000 

đồng cho ông T1 và bà M. 

 - Ông Nguyễn Văn N (bố đẻ anh V) trình bày: Ông cho anh V và chị T vay 01 

cây vàng tương đương 30.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền mặt, ông đề nghị 

anh V và chị T phải có trách nhiệm trả cho ông số nợ trên, đồng thời vì tuổi cao sức 

yếu ông xin được vắng mặt tại các buổi làm việc tại Tòa. 

 Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HN&GĐ-ST ngày 26 

tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân  huyện L đã quyết định: Áp dụng Điều 59, 

60 Luật hôn nhân và gia đình; các Điều 471, 474 Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 

357 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

 Xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của anh Nguyễn Quốc V về việc đề nghị chia tài 

sản và công nợ chung giữa anh Nguyễn Quốc V với chị Nguyễn Thị T. 

1. Về tài sản chung: 

- Anh V được quản lý và sử dụng ½ diện tích 435m
2
 đất ở và đất vườn tại thửa 

số 109, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình, có các 

chiều tứ cận phía Bắc giáp đường nội đồng dài 19m, phía Nam dài 19m, phía Tây 

giáp đường giao thông dài 11m, phía Đông giáp thửa 110 dài 11,9m. Trên đất có 

ngôi nhà ba gian anh V đang sử dụng, trị giá quyền sử dụng đất là 543.750.000 đồng 

(có sơ đồ kèm theo). 

- Chị T được quản lý và sử dụng hai thửa đất số 27 và 28 tờ bản đồ số 39 cùng 

tài sản trên đất tại phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình và ½ diện tích đất ở và 

đất vườn tại thửa số 109, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh 

Bình, có các chiều tứ cận phía Bắc giáp phần đất chia cho anh V có chiều dài 19m, 

phía Nam giáp thửa đất 108 dài 19m, phía Tây giáp đường giao thông dài 11m, phía 

Đông giáp thửa 110 dài 11,9m có tổng giá trị là 3.694.259.000 đồng. 

2. Về công nợ: 

- Anh V có trách nhiệm trả nợ cho ông Nguyễn Văn N (bố đẻ anh V) số tiền 

50.000.000 đồng. 

- Chị T có trách nhiệm trả các khoản nợ sau: 

Trả cho ông Nguyễn Văn T1 và bà Nguyễn Thị M (bố mẹ đẻ chị T) số tiền 

280.000.000 đồng (trong đó 210.000.000 đồng nợ chung và 70.000.000 đồng nợ 

riêng của chị T). 

Trả cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị H số tiền 

2.389.000.000 đồng (trong đó 2.302.000.000đ nợ chung, 87.000.000đ nợ riêng). 

Tổng số nợ chung chị T phải trả là 2.512.000.000đồng + 18.000 USD đã trả cho chị 

Nguyễn Thị V tương đương 408.600.000 đồng bằng 2.920.600.000 đồng. 

Sau khi đối trừ tài sản chung các bên được nhận và công nợ các bên phải có 

nghĩa vụ trả nợ thì chị T còn phải thanh toán tiền chênh lệch chia tài sản chung cho 

anh V với số tiền là 139.954.500 đồng. 

- Về án phí: Anh Nguyễn Quốc V phải nộp tiền án phí hôn nhân sơ thẩm có 

giá ngạch là 29.348.0000 đồng được khấu trừ 35.670.000 đồng vào số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp tại biên lai thu số 000588 ngày 07/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện L. Trả lại cho anh V 6.322.000 đồng. 

Chị Nguyễn Thị T phải nộp tiền án phí hôn nhân sơ thẩm có giá ngạch là 

35.628.000 đồng. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo cho 

các đương sự. 

Ngày 07/02/2018 anh Nguyễn Quốc V có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 26/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện L, ngày 

04/7/2018 anh V có đơn thay đổi, bổ sung, rút một phần nội dung kháng cáo đối với 

số tiền 210.000.000 đồng nợ ông Nguyễn Văn T1 và bà Nguyễn Thị M; số tiền 
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302.000.000 đồng nợ ông Nguyễn Văn T và số tiền 50.000.000 đồng nợ ông Nguyễn 

Văn N. Anh V xác định ngoài những khoản nợ chung này anh đã công nhận trong 

quá trình giải quyết vụ án ở Tòa sơ thẩm, anh và chị T không có bất kỳ khoản nợ 

chung nào khác trong thời kỳ hôn nhân.  

Tại phiên tòa phúc thẩm anh V vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như trên. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh V là luật sư Hoàng Thị 

Ngoãn đề nghị Tòa án xem xét trọng tâm ba nội dung: Về diện tích đất 435m
2
 đất ở 

và đất vườn tại thửa số 109, tờ bản đồ số 33 tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh 

Bình là tài sản riêng của anh V; số tiền 2.000.000.000 đồng nợ ông T theo giấy vay 

nợ ngày 04/10/2011 là không có thật; anh V và chị T không nợ chị V số tiền 40.000 

USD. 

Chị T và ông T không nhất trí với toàn bộ yêu cầu kháng cáo của anh V và đề 

nghị Tòa án giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình áp dụng khoản 1 Điều 308 và khoản 1 Điều 148 Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xử: Bác toàn bộ nội dung kháng cáo của anh V và 

giữ nguyên bản án sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 26/01/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện L. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 

nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của anh V làm theo đúng hình thức, thời hạn và 

thủ tục do pháp luật quy định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Việc thay 

đổi, bổ sung, rút một phần yêu cầu kháng cáo của anh V là đúng quy định tại Điều 

284 và 289 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Đối với việc thay đổi, bổ sung, rút một phần kháng cáo của anh V: 

Tại cấp sơ thẩm anh V đã thống nhất được với chị T về số tiền là công nợ 

chung của vợ chồng gồm có: Nợ ông Nguyễn Văn T1 và bà Nguyễn Thị M số tiền 

210.000.000 đồng (hai trăm mười triệu đồng) gồm 150.000.000 đồng theo giấy vay 

nợ ngày 04/10/2011 và 60.000.000 đồng theo giấy vay nợ ngày 04/3/2013; số tiền 

50.000.000 đồng (năm mươi triệu) nợ ông Nguyễn Văn N gồm 01 cây vàng quy giá 

trị là 30.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền mặt; số tiền 302.000.000 đồng (ba 

trăm linh hai triệu đồng) nợ ông Nguyễn Văn T gồm 282.000.000 đồng theo giấy 

vay nợ ngày 01/02/2012 và 20.000.000đồng ông T lấy tiền mừng đám cưới của cháu  

T  đưa cho vay không có giấy tờ. Anh V kháng cáo toàn bộ bản án trong đó có khoản 

nợ này. Tuy nhiên, ngày 04/7/2018 anh V đã có đơn thay đổi, bổ sung, rút một phần 

nội dung kháng cáo đối với các khoản nợ trên, anh V công nhận các khoản nợ trên là 

nợ chung của vợ chồng. Do đó Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình không xem xét đối 

với các khoản nợ trên của vợ chồng anh V, chị T theo quy định tại khoản 3 Điều 289 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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 [3] Xét yêu cầu kháng cáo của anh V đối với tài sản chung của vợ chồng: 

Trong quá trình giải quyết vụ án, anh V cho rằng thửa đất số 109, tờ bản đồ số 

33, bản đồ địa chính  xã H chỉnh lý năm 1997 tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh 

Bình có diện tích là 435m
2
 (đất ở và đất vườn) là tài sản riêng của anh, vì nguồn gốc 

mảnh đất này trước đây là tài sản của bố mẹ anh nhờ Hợp tác xã,  xã H để làm nghề 

say xát gạo. Đến năm 1998 bố mẹ anh  làm đơn xin được cấp đất ở cho anh, vì vậy 

đây là tài sản riêng của anh. 

 Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đã thể hiện: Anh V 

chị T sau khi kết hôn một thời gian ngắn đã sinh sống tại thửa đất số 451 tờ bản đồ 

số 7, bản đồ địa chính xã H năm 1986, đây là loại đất thùng đào do UBND xã quản 

lý. Năm 1998 thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên hộ ông Nguyễn Văn V (tức Nguyễn Quốc V) có số thửa 109, tờ bản đồ số 33, 

bản đồ địa chính  xã H chỉnh lý năm 1997 thuộc thôn S, xã H, huyện L; trong đó có 

360m
2
 đất ở và 75m

2
 đất vườn (thể hiện tại Biên bản xác minh ngày 26/6/2017 của 

TAND  huyện L với UBND  xã H – bút lục 198). Bố anh V là ông Nguyễn Văn N 

cho rằng thửa đất này có nguồn gốc là của gia đình ông được Hợp tác xã, xã H giao 

cho để làm nghề xay sát gạo. Cuối năm 1993 anh V và chị T kết hôn, được một thời 

gian ông cho vợ chồng anh V ra ở riêng và xây nhà trên phần đất này. Sau đó Nhà 

nước có chủ trương cấp đất cho các hộ gia đình nên ông đã nộp phí cấp đất để Nhà 

nước cấp đất cho anh V chị T. Ông không nhớ số tiền phải nộp là bao nhiêu và biên 

lai nộp tiền đã bị thất lạc nên ông không yêu cầu anh V, chị T phải trả số tiền đó (bút 

lục 223, 224). Tại phiên tòa ông N cũng xác định anh V không được chính quyền cấp 

đất nếu như anh V chưa lập gia đình. Đồng thời bản thân anh V tại đơn khởi kiện 

ban đầu đã xác định diện tích đất này thuộc tài sản chung của vợ chồng, sau đó trong 

quá trình giải quyết vụ án anh mới thay đổi và xác định đây là tài sản riêng của anh. 

Từ những chứng cứ trên có thể khẳng định việc anh V cho rằng thửa đất số 

109, tờ bản đồ số 33, bản đồ địa chính  xã H chỉnh lý năm 1997 tại thôn S, xã H, 

huyện L, tỉnh Ninh Bình là tài sản riêng của anh là không có cơ sở. TAND huyện L 

đã xác định thửa đất này là tài sản chung cùng với  thửa đất số 27 và 28 tờ bản đồ số 

39 và tài sản trên đất ở phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình mà anh V và chị T 

cùng thừa nhận là tài sản chung của vợ chồng để đem chia là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật. 

 [4] Xét yêu cầu kháng cáo của anh V đối với công nợ chung của vợ chồng là 

số tiền 2.000.000.000 đ (hai tỷ đồng) vay của ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị 

H:  

Chị T trình bày khoản nợ này là nợ chung của hai vợ chồng; ông T, bà H đã 

cho vợ chồng chị vay số tiền này theo giấy vay tiền ngày 04/10/2011 cùng giấy vay 

nợ của ông Nguyễn Văn T1, bà Nguyễn Thị M. Anh V không đồng ý, cho rằng vợ 

chồng anh không vay gia đình ông T số tiền trên. Khoản nợ này do chị T cùng ông T 

ngụy tạo chứng cứ, nhân chứng và cung cấp cho Tòa án. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện: Tại bản tự khai ngày 

10/5/2017 ông T khai đã cho vợ chồng chị T vay số tiền trên, có người làm chứng là 

hai con của anh V và chị T, anh V là người chủ động bảo viết nhận nợ số tiền này 
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vào khoảng trống của giấy vay tiền của ông T1, bà M. Lời khai này phù hợp với lời 

khai tại bản tự khai ngày 11/5/2017 của chị T. Anh V không đồng ý nên đã đề nghị 

giám định chữ ký và chữ viết của anh trong Giấy cam kết vay tiền ngày 04/10/2011. 

Tại Kết luận giám định số 11/GĐTL ngày 12/04/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự - 

Công an tỉnh Ninh Bình và Kết luận giám định số 249/C54-P5 ngày 14/7/2017 của 

Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát đều kết luận: Chữ ký, chữ viết mang tên 

Nguyễn Quốc V trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1) so với chữ ký, chữ viết của 

Nguyễn Quốc V trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người ký, viết ra. Không 

đồng ý với các Kết luận này, ngày 01/8/2017 anh V đề nghị Tòa án trưng cầu giám 

định tuổi mực và chữ ký trong các giấy tờ này.  

Tại biên bản đối chất ngày 21/8/2017, chị T và ông T khai: Khi vay số tiền 

này hai bên không viết giấy vay tiền với nhau, năm 2014 (cụ thể vào khoảng tháng 

6/2014 – tại bút lục 325) vợ chồng anh V chị T có mâu thuẫn thì mới ghi thêm khoản 

nợ này vào “Giấy cam kết vay tiền ngày 04/10/2011” cùng với số tiền của ông T1, bà 

M. Tại biên bản làm việc ngày 22/9/2017, Tòa án nhân dân  huyện L đã thông báo 

cho anh V biết việc ông T, chị T thừa nhận tại dòng thứ 5 và dòng thứ 12 trong 

“Giấy cam kết vay tiền ngày 04/10/2011” là do chị T viết thêm năm 2014 và Tòa án 

cũng đã thông báo nội dung công văn của Trung tâm tư vấn giám định dân sự ngày 

18/9/2017 cho anh V. Tuy nhiên anh V vẫn giữ nguyên yêu cầu đề nghị giám định.  

Tại Bản giám định số 28/2017/TTTV,GĐDS ngày 16/10/2017 của Trung tâm 

tư vấn, giám định dân sự - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã kết 

luận:  “Chữ ký, chữ viết ghi họ tên Nguyễn Quốc V trong Giấy cam kết vay tiền 

ngày 04/10/2011 (MGĐ1) so với các mẫu so sánh từ MSS1 đến MSS15 là do cùng 

một người ký và viết ra”; “Mực viết dòng thứ 5 “đã vay của anh Nguyễn Văn T” 

(MGĐ1.2) và mực viết dòng thứ 12: “của anh T 2.000.000.000 (hai tỷ đồng) (MGĐ 

1.3) của Giấy cam kết vay tiền ngày 04/10/2011 được viết cùng thời gian và được 

viết trong khoảng thời gian tháng 7 năm 2014 (± 2 tháng). Hai đoạn mực trên 

(MGĐ1.2 và MGĐ1.3) được viết sau so với chữ ký, chữ viết Nguyễn Quốc V từ 

dòng 19 đến dòng 22 (Mẫu MGĐ1.4)”. 

 Người làm chứng là anh Nguyễn Văn C tại biên bản lấy lời khai của người 

làm chứng ngày 03/11/2017 cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã khai: Anh là người 

làm thuê cho anh V chị T từ năm 2011. Năm 2011 anh có chở anh V xuống cầu xi 

măng (khu vực hồ S) thuộc địa bàn thành phố B để bắt xe, khi đi anh V có cầm 01 

túi du lịch, anh có hỏi cái gì thì anh V có nói “đấy là tiền trong túi có hơn hai tỷ và 

nói vay của anh vợ hai tỷ còn lại là tiền của gia đình” để đi buôn gỗ Sưa…Tháng 

6/2014 anh có đứng ra hòa giải cho vợ chồng anh V chị T, khi “chị T có yêu cầu viết 

giấy vay nợ cho ông T thì anh V có nói với chị T là không phải viết, viết luôn vào 

cái giấy vay nợ cũ”...anh có thấy chị T đưa ra một giấy vay nợ trong giấy ghi tên của 

ông T, anh V đọc chị T ghi nội dung là vay của ông T số tiền 2 tỷ và có ghi chép số 

nợ vào 01 quyển sổ mầu xanh, giấy kẻ ngang…sau đó vợ chồng anh V vào nhà ông 

T còn anh đi về. 

Tại biên bản đối chất ngày 21/8/2017 của TAND  huyện L và tại phiên tòa 

phúc thẩm, cháu Nguyễn Ngọc K đã khai: Đến khoảng năm 2014 bố mẹ cháu mâu 
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thuẫn thì có bạn bố cháu là bác C đến hòa giải cho bố mẹ cháu, cùng lúc đó bố mẹ 

cháu thống nhất lại các khoản nợ, cháu có chứng kiến việc bố mẹ cháu có ghi thêm 

số tiền vay bác T 2 tỷ đồng vào sổ họp gia đình năm 2013 và bố cháu bảo mẹ cháu 

ghi vào giấy vay nợ của ông bà ngoại ngày 04/10/2011 với nội dung vay anh T số 

tiền 2 tỷ đồng. 

Như vậy, kết luận tại Bản giám định phù hợp với lời khai của ông Nguyễn 

Văn T và chị Nguyễn Thị T, phù hợp với lời khai của người làm chứng là cháu 

Nguyễn Ngọc K (con của anh V chị T) và anh Nguyễn Văn C. 

Từ những căn cứ trên có thể khẳng định: Chữ ký và chữ viết trong “Giấy cam 

kết vay tiền ngày 04/10/2011” là chữ ký, chữ viết của anh Nguyễn Quốc V. Thời 

điểm viết giấy vay này không đúng vào ngày 04/10/2011 nhưng anh V đã tự nguyện 

ký nhận nợ vào giấy tức là anh đã thừa nhận có nợ vợ chồng ông T (anh V cũng đã 

thừa nhận có nợ số tiền 150.000.000 đ của ông T và bà M ghi trong giấy vay này). 

Việc anh V không thừa nhận chữ ký, chữ viết của mình trong giấy này là không 

đúng, không có cơ sở chấp nhận. Tòa án nhân dân  huyện L đã chấp nhận khoản nợ 

này là khoản nợ chung của vợ chồng anh V và chị T là có căn cứ, đúng Pháp luật. 

[5] Xét yêu cầu kháng cáo của anh V đối với công nợ chung của vợ chồng là 

18.000 USD vay của chị Nguyễn Thị V (em gái chị T).  

Trong quá trình giải quyết vụ án, chị T khai vợ chồng chị có vay của chị V 

tổng số tiền là 40.000 USD trong đó anh V là người trực tiếp nhận 29.000 USD. Do 

chị V cần tiền nên chị T đã tự đi vay mượn và thanh toán số tiền này cho chị V. 

Nhưng do không còn giữ hóa đơn, giấy tờ nên chị đề nghị đưa 18.000 USD vào nợ 

chung để phân chia (có chứng từ anh V lĩnh 13.000 USD do chị V gửi từ Đài Loan 

về, chị chấp nhận trừ đi 6.000 USD theo lời khai của anh V, còn 7.000 USD anh V 

đã nhận và 11.000 USD chị trực tiếp lĩnh).  

Anh V không thừa nhận khoản vay này mà chỉ thừa nhận chị V có gửi cho anh 

5000 USD đến 6000 USD, anh trừ vào số tiền 30.000.000 đ chị V vay anh để đi xuất 

khẩu lao động, còn lại anh đưa cho ông T4, chị T5, ông T gửi lại cho bố chồng chị V 

để nuôi con chị V. 

Chị T đã cung cấp cho Tòa án các chứng từ giao dịch để chứng minh có việc 

gửi tiền của chị V từ Đài Loan về Việt Nam và chứng từ thể hiện người nhận tiền là 

anh Nguyễn Quốc V, chị Nguyễn Thị T trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 

năm 2017 (bút lục 93-104), trong đó có căn cứ rõ ràng về việc anh V đã nhận 12.160 

USD trong khoảng thời gian này (ngày 11/8/2008 nhận 4.160 USD; ngày 13/11/2008 

nhận 2.000 USD; ngày 23/01/2010 nhận 1.000 USD; ngày 23/6/2010 nhận 5.000 

USD), chị T nhận 11.100 USD (ngày 23/6/2012 nhận 6.400 USD và 4.700 USD 

ngày 21/12/2012). Như vậy phù hợp với lời khai của chị Nguyễn Thị T và chị 

Nguyễn Thị V về việc chị V có gửi tiền từ Đài Loan về cho anh V, chị T. Các khoản 

vay này đều trong thời kỳ hôn nhân và cả anh V, chị T đều xác định vay tiền để làm 

ăn kinh doanh, phục vụ chi tiêu sinh hoạt chung trong gia đình nên việc chị T yêu 

cầu nợ chung của vợ chồng là 18.000 USD có căn cứ chấp nhận.  

[6] Về chi phí định giá tài sản, chi phí giám định: Anh V và chị T đã thỏa 

thuận và không đề nghị Tòa án giải quyết về chi phí định giá tài sản. 
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Anh V là người đề nghị giám định chữ ký và tuổi mực, kết quả cho thấy chữ 

ký đúng là chữ ký của anh V, tuổi mực phù hợp với biên bản đối chất ngày 

21/8/2017. Vì vậy anh V phải chịu chi phí giám định là phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

[7] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy Tòa án nhân dân  

huyện L đã xác định tài sản chung, công nợ chung của vợ chồng anh V, chị T và 

phân chia như trong bản án sơ thẩm là hoàn toàn có căn cứ, đảm bảo được quyền và 

lợi ích hợp pháp của các đương sự theo quy định của pháp luật. Từ đó quyết định về 

các chi phí và án phí mà các bên đương sự phải chịu là phù hợp. Do đó Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Bình không chấp nhận kháng cáo của anh V và giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.  

[8] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên anh V phải 

chịu số tiền án phí phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 59, 60 Luật 

hôn nhân và gia đình; các Điều 471, 474 Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 357 Bộ 

luật dân sự năm 2015; Điều 147, 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Quốc V, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 02/2018/HN&GĐ-ST ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân 

huyện L. 

Xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của anh Nguyễn Quốc V về việc đề nghị chia tài 

sản và công nợ chung giữa anh Nguyễn Quốc V với chị Nguyễn Thị T. 

1. Về tài sản chung: 

- Anh V được quản lý và sử dụng ½ diện tích 435m
2
 đất ở và đất vườn tại thửa 

số 109, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh Bình, có các 

chiều tứ cận phía Bắc giáp đường nội đồng dài 19m, phía Nam dài 19m, phía Tây 

giáp đường giao thông dài 11m, phía Đông giáp thửa 110 dài 11,9m. Trên đất có 

ngôi nhà ba gian anh V đang sử dụng, trị giá quyền sử dụng đất là 543.750.000 đồng. 

- Chị T được quản lý và sử dụng hai thửa đất số 27 và 28 tờ bản đồ số 39 cùng 

tài sản trên đất ở phố L, thị trấn T, huyện L, tỉnh Ninh Bình và ½ diện tích đất ở và 

đất vườn tại thửa số 109, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại thôn S, xã H, huyện L, tỉnh Ninh 

Bình, có các chiều tứ cận phía Bắc giáp phần đất chia cho anh V có chiều dài 19m, 

phía Nam giáp thửa đất 108 dài 19m, phía Tây giáp đường giao thông dài 11m, phía 

Đông giáp thửa 110 dài 11,9m có tổng giá trị là 3.694.259.000 đồng. 

2. Về công nợ: 

- Anh V có trách nhiệm trả nợ cho ông Nguyễn Văn N (bố đẻ anh V) số tiền 

50.000.000 đồng. 
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- Chị T có trách nhiệm trả các khoản nợ sau: 

Trả cho ông Nguyễn Văn T1 và bà Nguyễn Thị M (bố mẹ đẻ chị T) số tiền 

280.000.000 đồng (trong đó 210.000.000 đ nợ chung và 70.000.000 đ nợ riêng của 

chị T). 

Trả cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị H số tiền 

2.389.000.000 đồng (trong đó 2.302.000.000đ nợ chung, 87.000.000đ nợ riêng). 

Tổng số nợ chung chị T phải trả là 2.512.000.000đ + 18.000 USD đã trả cho chị 

Nguyễn Thị V tương đương 408.600.000đ bằng 2.920.600.000 đồng. 

Sau khi đối trừ tài sản chung các bên được nhận và công nợ các bên phải có 

nghĩa vụ trả nợ thì chị T còn phải thanh toán tiền chênh lệch chia tài sản chung cho 

anh V với số tiền là 139.954.500 đồng. 

3.Về án phí: 

- Án phí sơ thẩm: Anh Nguyễn Quốc V phải nộp tiền án phí hôn nhân sơ thẩm 

có giá ngạch là 29.348.0000 đồng (hai mươi chín triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn 

đồng) được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 35.670.000 đồng tại biên 

lai thu số 000588 ngày 07/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L. Trả lại 

cho anh V 6.322.000 đồng (sáu triệu ba trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

Chị Nguyễn Thị T phải nộp tiền án phí hôn nhân sơ thẩm có giá ngạch là 

35.628.000 đồng (ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng). 

- Án phí phúc thẩm: Anh Nguyễn Quốc V phải nộp 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng) nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 300.000 

đồng theo biên lai số AA/2010/00733 ngày 07/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện L. Anh V đã nộp đủ. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự”. 

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

 

 
Nơi nhận:                                                    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Các đương sự (5);                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Ninh Bình (2);                                                                   

- Phòng KTGĐ (1);  

- TAND cấp cao (1);                (đã ký) 

- Chi cục THADS H. L (1); 

- TAND H. L (1); 

- Lưu VP, hồ sơ (2).                                                  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                Trịnh Việt Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG
 

 

 Bản án số: 23/2018/HNGĐ-PT 

Ngày 26-11-2018 
  V/v tranh chấp chia tài sản sau khi 

ly hôn 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuyến 

Các Thẩm phán:                          Ông Đặng Minh Hạnh 

                                                     Ông Cao Văn Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Phòng.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ông Hà Văn Dỏn - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 10 tháng 10 và 26 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở, Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 

22/2018/TLPT-HNGĐ ngày 31 tháng 7 năm 2018 về tranh chấp chia tài sản sau 

khi ly hôn. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 35/2018/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 6 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2933/2018/QĐ-PT ngày 

13 tháng 9 năm 2018, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 3639/2018/QĐ-PT 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H; nơi cư trú: Xóm B, thôn C, xã D, huyện 

E, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Bị đơn: Anh Đỗ Văn Đ; nơi cư trú: Xóm B, thôn C, xã D, huyện E, thành 

phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th; nơi cư trú: Xóm B, thôn C, xã D, 

huyện E, thành phố Hải Phòng; đều có mặt. 

2. Bà Phan Thị H1; nơi cư trú: Khu F, phường G, quận I, Hải Phòng; có mặt. 

3. Chị Trần Thị Lan A; nơi cư trú: Thôn K, xã L, huyện E, Hải Phòng; 

vắng mặt. 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Đỗ Văn Đ, ông Đỗ Văn S 

và bà Nguyễn Thị Th: Ông Nguyễn Công M, sinh năm 1960 - Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư Công M - Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số N, 

phường O, quận P, Hải Phòng); có mặt. 

- Người kháng cáo: Anh Đỗ Văn Đ là bị đơn và ông Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị 

Th là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: 

Chị Nguyễn Thị H và anh Đỗ Văn Đ kết hôn năm 1994 trên cơ sở tự nguyện 

có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng. Đến 

năm 2016 chị H và anh Đ ly hôn theo Quyết định số 90/2016/QĐST- HNGĐ ngày 

10 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng. Khi ly 

hôn chị H và anh Đ chưa giải quyết về tài sản chung của vợ chồng. 

 Nay chị Nguyễn Thị H có đơn yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng 

gồm: Một căn nhà cấp bốn diện tích sử dụng khoảng 24m
2
(Hai mươi bốn mét 

vuông) xây năm 1995, 01 lán quán, nhà bếp, công trình phụ, xây trên diện tích đất 

94m
2 

(Chín mươi tư mét vuông) tại thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, 

thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3 đã được Ủy ban nhân dân huyện E, thành 

phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 955701 ngày 08 

tháng 5 năm 2008, mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H. Diện tích 

đất 90m
2
 tại thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng thuộc thửa đất số 86, tờ 

bản đồ 197-A, địa chỉ
 
thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã 

được Ủy ban nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AC 716033, ngày 02 tháng 12 năm 2005, mang tên người sử dụng 

là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H. Về nợ chung: Vay của bà Phan Thị H1 số tiền 

120.000.000đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). 

Ngoài yêu cầu về việc phân chia tài sản và trách nhiệm trả nợ chung nêu 

trên, chị Nguyễn Thị H còn yêu cầu phân chia tài sản chung là các khoản đầu tư 

xây dựng các tài sản gồm nhà, lán, bờ kè, ao và các công trình khác nằm trên diện 

tích đất đấu thầu 22.685m
2
 đất nông nghiệp, tại thôn C, xã D, huyện E, thành phố 

Hải Phòng, theo hợp đồng thầu khoán số 06/HĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 

2014 với xã D huyện E, thành phố Hải Phòng trị giá bằng 50.000.000đồng và các 

khoản vay nợ gồm: vay chị Nguyễn Thị T số tiền 40.000.000đồng, vay chị Bùi Thị 

L1 số tiền 50.000.000đồng và vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam-chi nhánh Kiến An 75.000.000đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án ở 

cấp sơ thẩm, nguyên đơn là chị Nguyễn Thị H đã rút các yêu cầu này. 

 Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị H trình bày: 

Về nguồn gốc tài sản là diện tích đất 94m
2, tại thôn C, xã D, huyện E, thành 

phố Hải Phòng, thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3 và tài sản có trên đất:  
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Sau khi vợ chồng kết hôn vào tháng 8 năm 1994, chị và anh Đ ở cùng với bố mẹ 

anh Đ là ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th sau đó khoảng hơn một tháng vợ 

chồng ông Nh và bà L2 ở cùng xóm có ý định bán nhà, đất để chuyển đi ở nơi 

khác, trong gia đình gồm bố mẹ anh Đ và vợ chồng anh chị đã bàn bạc và đi đến 

thống nhất mua nhà, đất của vợ chồng ông Nh, bà L2. Số tiền mua nhà đất là 10 

triệu đồng, trong đó bao gồm cả 01 đàn lợn nái và lợn con. Vợ chồng anh chị đưa 

cho ông S, bà Th 05 triệu đồng để thêm vào việc mua nhà đất. Ông S và bà Th nói 

rõ với với vợ chồng chị là đàn lợn nái thì ông S và bà Th nuôi còn nhà, đất mua 

của vợ chồng ông Nh, bà L2 thì vợ chồng chị ra đó ở, còn nếu vợ chồng không ở 

đó thì vợ chồng ông S, bà Th sẽ ở ngôi nhà đó và vợ chồng sẽ ở nhà, đất của bố mẹ 

anh Đ. Việc thỏa thuận trong gia đình như vậy chỉ nói miệng chứ không lập văn 

bản.  

Vợ chồng chị đã chuyển ra ở tại ngôi nhà mà bố mẹ anh Đ đã mua của vợ 

chồng ông Nh, bà L2. Tài sản mà vợ chồng ông S, bà Th mua của vợ chồng ông 

Nh, bà L2 là diện tích đất 94m
2
 (trên giấy mua bán nhà ghi 24m

2
) trên đó có một 

ngôi nhà cấp 4 và hệ thống các công trình phụ. Quá trình sử dụng, năm 1995 vợ 

chồng chị đã phá ngôi nhà và làm nhà khác, đến năm 1998 vợ chồng chị lại phá 

nhà bếp cũ và làm lại nhà bếp, tiếp đến năm 2013 vợ chồng đã phá toàn bộ các 

công trình xây dựng cũ còn lại và cả nhà bếp đã làm lại năm 1998 để xây lán quán 

và công trình phụ để bán hàng. Về diện tích đất, năm 2005 Ủy ban nhân dân huyện 

E cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Về nguồn gốc tài sản là diện tích đất 90m
2 tại thôn C, xã D, huyện E, thành 

phố Hải Phòng, thuộc thửa đất số 86 tờ bản đồ 197-A: Diện tích đất này vợ chồng 

chị được Nhà nước cấp năm 2005, số tiền nộp cho Nhà nước để được cấp đất là 

của vợ chồng.  

Về khoản nợ chung: Trong thời gian chung sống chị và anh Đ có vay của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietcombank) - chi 

nhánh Kiến An 75.000.000đồng, khoản vay này đã được anh Đỗ Văn Đ trả cho 

Ngân hàng sau khi vợ chồng đã ly hôn và vay bà Phan Thị H1 120.000.000đồng. 

Bị đơn anh Đỗ Văn Đ trình bày: 

Anh Đỗ Văn Đ thống nhất với chị H về việc vợ chồng có các tài sản chung 

là các công trình xây dựng gồm: Một căn nhà cấp bốn diện tích sử dụng khoảng 

24m
2
, xây năm 1995, 01 lán quán, nhà bếp công trình phụ xây dựng trên diện tích 

đất 94m
2, tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ thôn C, xã D, huyện E, 

thành phố Hải Phòng và diện tích đất 90m
2
 tại thửa đất số 86, tờ bản đồ 197-A, địa 

chỉ
 
thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã được Ủy ban 

nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AC 716033, ngày 02 tháng 12 năm 2005 mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, 

Nguyễn Thị H. Sau khi anh và chị H ly hôn, vào tháng 7 năm 2016, anh Đ chị H đã 

tự thỏa thuận phân chia tài sản theo đó anh sử dụng căn nhà cấp bốn diện tích 
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khoảng 24m
2
 trên diện tích đất 40,6 m

2 
(nằm trong diện tích đất 94m

2
) và anh đã 

cho chị Trần Thị Lan A thuê với thời hạn 10 năm với giá thỏa thuận là 

120.000.000đồng, tuy nhiên anh và chị Lan A đã tự thỏa thuận chấm dứt việc thuê 

nhà, anh đã trả lại chị Lan A số tiền đã nhận 120.000.000đồng. 

Về việc vay nợ: Đối với khoản nợ của ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương Việt Nam - chi nhánh Kiến An số tiền 75.000.000đồng, sau khi vợ 

chồng ly hôn anh đã tự trả khoản tiền này, anh yêu cầu chị H phải có trách nhiệm 

trả sang cho anh khoản nợ đã trả ngân hàng; đối với khoản nợ vay bà Phan Thị H1 

số tiền 120.000.000đồng, anh Đ có ký vào giấy vay nợ và anh xác định đây là nợ 

chung giữa anh và chị H. 

Đối với diện tích đất 94m
2, tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ 

thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, anh Đỗ Văn Đ xác định không phải 

là tài sản chung của anh và chị H mà là tài sản của bố mẹ anh là ông Đỗ Văn S và 

bà Nguyễn Thị Th, bố mẹ anh chưa cho anh và chị H mà chỉ cho mượn để sử dụng. 

Đối với diện tích đất này phải trả lại cho bố mẹ anh là ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn 

Thị Th. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Ông Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị Th thống nhất với lời khai của anh Đỗ Văn 

Đ xác định diện tích đất 94m
2 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ thôn 

C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng là của ông bà nhận chuyển nhượng của 

ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị L2 vào năm 1993. Ông bà Th đã cho anh Đ, 

chị H mượn để sử dụng, nay ông bà yêu cầu anh Đ, chị H phải trả lại ông bà diện 

tích đất này. 

- Bà Phan Thị H1 trình bày ngày 16 tháng 4 năm 2014, chị Nguyễn Thị H và 

anh Đỗ Văn Đ có thỏa thuận vay bà Hòa số tiền 150.000.000đồng, việc vay nợ có 

viết giấy vay nợ, có chữ ký của cả chị H và Đ, hai bên thỏa thuận lãi suất 1%/tháng 

tương ứng với mỗi tháng chị H, anh Đ phải trả cho bà H1 số tiền lãi là 

1.500.000đồng. Trong thời gian vay nợ anh Đ đã trực tiếp trả cho bà H1 

30.000.000đồng tiền gốc. Số tiền gốc còn lại là 120.000.000đồng, bà H1 yêu cầu 

chị H anh Đ phải trả bà H1 số tiền này, bà H1 không yêu cầu trả lãi của khoản nợ 

đối với chị H anh Đ.  

- Chị Trần Thị Lan A trình bày việc chị có thuê nhà của anh Đ như anh Đ 

trình bày, tuy nhiên khi biết ngôi nhà là tài sản của chị H anh Đ chưa chia nên giữa 

chị và anh Đ đã tự thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng thuê, chị không có đề 

nghị gì về việc thuê nhà của anh Đ. 

Với nội dung trên tại bản án dân sự sơ thẩm số 35/2018/HNGĐ-ST ngày 22 

tháng 6 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng đã căn cứ: 

Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 

147, khoản 1 Điều 218, khoản 2 Điều 244, Điều 266, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng 
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dân sự; các điều 33, 34, khoản 1 Điều 37, Điều 59, 62 của Luật Hôn nhân và gia 

đình; Án lệ số 03/2016/AL, ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao; khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; tuyên xử: 

- Giao cho chị Nguyễn Thị H được quyền quản lý sử dụng, định đoạt toàn bộ 

tài sản gồm: Một căn nhà cấp bốn tổng diện tích sử dụng 94m
2
, công trình phụ 

khép kín, xây trên diện tích đất 94m
2, gồm phần nhà chị H đang quản lý sử dụng là 

53,4m
2 và phần nhà anh Đ quản lý sử dụng cho chị Trần Thị Lan A thuê có diện 

tích 40,6m
2 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ thôn C, xã D, huyện E, 

thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân huyện E, thành phố 

Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 955701 ngày 08 tháng 5 

năm 2008, mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H, trong diện tích 

đất này có 24m
2
 đất ở và 70m

2
 đất quy hoạch hành lang giao thông, tổng trị giá tài 

sản bằng 395.000.000đồng. (Sơ đồ thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp).  

- Giao cho anh Đỗ Văn Đ được quyền quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản: 

Diện tích đất 90m
2
 tại thửa đất số 86, tờ bản đồ 197-A, địa chỉ

 
thôn C, xã D, huyện 

E, thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân huyện E, thành 

phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 716033, ngày 02 

tháng 12 năm 2005, mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H, giá trị 

tài sản bằng 225.000.000đồng. (Sơ đồ thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp).  

- Chị Nguyễn Thị H có trách nhiệm thanh toán cho bà Phan Thị H1 số tiền 

nợ 120.000.000đồng. 

- Chị Nguyễn Thị H có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho 

anh Đỗ Văn Đ là 62.500.000đồng. 

- Chị Trần Thị Lan A phải có trách nhiệm di rời toàn bộ tài sản, đồ dùng 

sinh hoạt của mình hiện đang để trên 01 phần căn nhà có diện tích 40,6m
2
 thuê của 

anh Đỗ Văn Đ, trên diện tích đất của thửa đất 94m
2 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 

197-A-3, địa chỉ thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, trả lại phần căn nhà 

này cho chị Nguyễn Thị H. 

- Đình chỉ giải quyết về yêu cầu của nguyên đơn chị Nguyễn Thị H về: Chia 

tài sản là công sức tôn tạo, xây dựng các tài sản nhà, lán, bờ kè, ao và các công 

trình khác nằm trên diện tích đất đấu thầu 22.685m
2
 đất nông nghiệp, tại thôn C, xã 

D, huyện E, thành phố Hải Phòng, theo hợp đồng thầu khoán số 06/HĐ-UBND, 

ngày 16 tháng 01 năm 2014, với xã D huyện E, thành phố Hải Phòng trị giá bằng 
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50.000.000đồng. Việc vay nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt 

Nam chi nhánh Kiến An số tiền 75.000.000đồng, vay nợ chị Nguyễn Thị T số tiền 

40.000.000đồng, vay nợ chị Bùi Thị L1 số tiền 50.000.000đồng. Hậu quả của việc 

đình chỉ: Các đương sự có quyền khởi kiện lại các yêu cầu đã rút theo quy định của 

pháp luật.     

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự. 

  Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05 tháng 7 năm 2018 bị đơn anh Đỗ Văn Đ; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th làm 

đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 35/2018/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 6 năm 

2018 của Toà án nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng với nội dung không đồng 

ý quyết định của bản án sơ thẩm giao cho chị Nguyễn Thị H được quyền quản lý, 

sử dụng, định đoạt toàn bộ tài sản gồm: Một căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng 

là 94m
2
, gồm phần nhà chị H đang quản lý, sử dụng là 53,4m

2
; phần nhà anh Đ 

đang quản lý, sử dụng là 40,6m
2
 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ: 

Thôn C, xã D, huyện E, Hải Phòng, Đất đã được Ủy ban nhân dân huyện E cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 955701 ngày 08 tháng 5 năm 2008 

mang tên chủ sử dụng là Đỗ Văn Đ và Nguyễn Thị H. Anh Đ, ông S, bà Th đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xác định diện tích đất này là của ông S, bà Th mua của ông 

Nh, bà L2 từ năm 1993 và yêu cầu chị H phải trả lại diện tích đất này cho ông S, bà 

Th. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Anh Đỗ Văn Đ thay đổi nội dung kháng cáo và trình bày: Diện tích đất 94m
2 

tại thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ 

197-A-3 là của bố mẹ anh là ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th, bố mẹ anh đã 

cho anh và chị H diện tích đất này. Theo phân chia của Tòa án nhân dân huyện E 

thì anh không có chỗ ở, hiện đang phải ở nhờ nhà bố mẹ. Nay anh yêu cầu Hội 

đồng xét xử cấp phúc thẩm phân chia tài sản chung của anh và chị H theo hướng 

như anh và chị H đã thỏa thuận phân chia trước khi chị H khởi kiện yêu cầu Tòa án 

phân chia, đó là chia cho anh được sử dụng phần diện tích đất 40,6m
2
 trong diện 

tích đất 94m
2
 đồng thời được sở hữu các công trình xây dựng có trên phần đất này, 

giao cho chị H sử dụng phần diện tích đất 53,4m
2
 trong diện tích đất 94m

2
 và sở 

hữu công trình xây dựng có trên phần đất.  Đối với tài sản là diện tích đất 90m
2
 tại 

thửa đất số 86, tờ bản đồ 197-A, địa chỉ
 
thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải 

Phòng, đề nghị Tòa án phân chia theo hướng phân chia cho anh và chị H mỗi 

người sử dụng một nửa. 

Ông Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị Th trình bày: Diện tích đất 94m
2 tại thôn C, 

xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3 là 

của ông bà mua của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị L2 vào năm 
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1993, ông bà chưa làm giấy tờ cho anh Đ, chị  H diện tích đất này, tuy nhiên do 

anh Đ, chị H đã đầu tư xây dựng các công trình trên đất, nên nay ông bà không yêu 

cầu anh Đ, chị H phải trả lại diện tích đất này cho ông bà nữa. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích cho anh Đỗ Văn Đ, ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn 

Thị Th trình bày: Bản án sơ thẩm đã không xem xét đến quyền lợi hợp pháp, chính 

đáng của anh Đỗ Văn Đ khi phân chia tài sản chung của anh Đ và chị H. Theo 

phân chia của Tòa án cấp sơ thẩm, anh Đ không có nhà ở, trong khi đó quyền có 

nhà ở là quyền cơ bản của công dân. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm cân nhắc khi quyết định phân chia tài sản chung của anh Đ, chị H đảm bảo 

quyền lợi chính đáng cho cả hai bên đương sự và đảm bảo cho anh Đ có nhà ở.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan 

điểm: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký, các đương sự thực hiện đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung kháng cáo: Căn cứ lời khai của các đương sự; căn cứ tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định diện tích đất 94m
2
 tại thôn C, xã 

D thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ số 197-AQ-3 có nguồn gốc là của ông Đỗ Văn 

S và bà Nguyễn Thị Th mua của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị L2 

vào năm 1993. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Án lệ số 03/2006/AL, ngày 06/4/2016 

xác định ông S bà Th đã cho anh Đ, chị H diện tích đất này và phân chia cho anh 

Đ, chị H là có căn cứ.  

Tại phiên tòa, ông S, bà Th và anh Đ thay đổi nội dung kháng cáo, xác định 

diện tích đất 94m
2
 là tài sản chung của anh Đ, chị H. Việc thay đổi nội dung kháng 

cáo nằm trong phạm vi kháng cáo ban đầu nên được chấp nhận. 

Anh Đỗ Văn Đ cho rằng không có chỗ ở nào khác và yêu cầu được phấn 

chia một phần diện tích đất có nhà ở tại thửa đất 94m
2
. Tài liệu xác minh và lời 

khai của các đương sự cho thấy sau khi tự phân chia, anh Đ không trực tiếp sử 

dụng phần nhà mà cho chị  Trần Thị Lan A thuê, như vậy anh Đ không thực sự có 

nhu cầu chỗ ở như nội dung kháng cáo. 

Từ phân tích, đánh giá nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 

Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên các 

quyết định của Bản án sơ thẩm số 35/2018/DS-ST ngày 22/6/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện E, thành phố Hải Phòng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, yêu cầu kháng cáo, quan điểm của 

120



8 
 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, quan điểm của đại diện Viện 

Kiểm sát tại phiên tòa. 

Xét về tố tụng: 

[1] Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án tranh chấp 

chia tài sản sau khi ly hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

Xét về nội dung kháng cáo của anh Đỗ Văn Đ, ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn 

Thị Th:  

 [2] Chị Nguyễn Thị H có lời khai xác định khi ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn 

Thị Th mua nhà, đất của ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị L2, chị có đưa cho 

vợ chồng ông S, bà Th 5.000.000đồng để thêm vào việc mua nhà, tuy nhiên ngoài 

lời khai chị H không có chứng cứ nào khác để chứng minh sự việc trên. Như vậy 

có căn cứ xác định diện tích đất 94m
2
 có nguồn gốc là do vợ chồng ông Đỗ Văn S 

và bà Nguyễn Thị Th mua nhà, đất của ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị L2 vào 

ngày 02 tháng 10 năm 1993. 

[3] Sau khi anh Đ và chị H kết hôn năm 1994 thì ông S bà Th cho vợ chồng 

anh Đô, chị H ra ở trên diện tích đất này, khi đó trên đất có một căn nhà cấp 4 diện 

tích khoảng 24m
2
 cùng hệ thống công trình phụ gồm nhà bếp, nhà vệ sinh, chuồng 

lợn, bể nước... Anh Đ, chị H ở nhà đất trên từ năm 1995. Quá trình sử dụng nhà 

đất, năm 1995 vợ chồng anh Đ, chị H đã phá ngôi nhà 24m
2
 và làm trên đó 01 ngôi 

nhà xây mái bằng, đến năm 1998 anh Đ, chị H lại phá nhà bếp cũ và làm lại nhà 

bếp mới, tiếp đến năm 2013 anh chị lại phá các công trình phụ cũ gồm, chuồng 

lợn, bể nước, nhà vệ sinh và nhà bếp được mà lại năm 1998 để xây dựng lán bán 

hàng và công trình phụ như hiện tại. Khi anh Đ, chị H xây dựng, cải tạo các công 

trình xây dựng trên đất ông S, bà Th đều biết nhưng không phản đối và còn giúp 

đỡ vợ chồng anh chị trong việc xây dựng.  

[4] Sau khi Tòa án nhân dân huyện E giải quyết cho chị H và anh Đ ly hôn, 

giữa chị H và anh Đ đã thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Tại biên bản thỏa 

thuận giữa anh Đ và chị H vào ngày 23 tháng 7 năm 2016, anh Đ và chị H xác định 

anh chị có tài sản chung gồm diện tích đất 90m
2
 tại thửa 86, tờ bản đồ 197A thôn 

C, xã D, huyện E và thửa đất 94m
2
 cùng tài sản trên đất tại thửa 221, tờ bản đồ 

197-A-3 thôn C, xã D, huyện E đồng thời thỏa thuận việc phân chia đối với 02 

diện tích đất trên. Như vậy, bản thân anh Đ đã xác định diện tích đất 94m
2
 là tài 

sản chung của vợ chồng. 

[5] Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm ông Th, bà S đã có đơn đề 

nghị Tòa án huyện E buộc chị H và anh Đ phải trả lại diện tích đất 94m
2
, tuy nhiên, 

sau đó vợ chồng ông Th, bà S đã có đơn rút yêu cầu trên. Tại đơn đề nghị rút yêu 

cầu của ông S, bà Th (BL123) có nội dung: “Nay tôi xét thấy việc đòi lại đất là 
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không có căn cứ vì năm 1995 tôi đã cho anh Đ, chị H diện tích đất này đồng thời 

anh Đ, chị H ăn ở, sinh sống trên diện tích đất này từ năm 1995, đã làm bìa đỏ 

đứng tên hai vợ chồng anh chị nên tôi rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với việc 

chúng tôi kiện đòi lại diện tích đất 94m
2
 tại thửa 221 tờ bản đồ 197A3 như trên. 

Chúng tôi xác định diện tích đất 94m
2
 là của anh Đ chị H”. 

[6] Chị Nguyễn Thị H và anh Đỗ Văn Đ đã sử dụng nhà, đất liên tục, công 

khai, ổn định và đã tiến hành kê khai, được Ủy ban nhân dân huyện E, TP. Hải 

Phòng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005. Căn cứ Án lệ số 

03/2016/AL, ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xác định ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th đã tặng cho anh Đ, chị H 

quyền sử dụng diện tích đất trên. Tòa án cấp sơ thẩm xác định diện tích đất này là 

tài sản chung của anh Đ, chị H và đã phân chia là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật.  

[7] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông S, bà Th và anh Đ thay đổi nội dung kháng 

cáo, xác định diện tích đất 94m
2
 ông S, bà Th đã cho anh Đ, chị H. Ông Đỗ Văn S 

và bà Nguyễn Thị Th không yêu cầu đòi lại diện tích đất 94m
2
 đã cho anh Đ, chị 

H. Việc thay đổi nội dung kháng cáo nằm trong phạm vi kháng cáo ban đầu nên 

được chấp nhận. 

[8] Như vậy, có đủ căn cứ xác định tài sản chung của chị Nguyễn Thị H và 

anh Đỗ Văn Đ gồm có: Diện tích đất 90m
2
 tại thôn C, xã D, huyện E thuộc số thửa 

86, tờ bản đồ 197A; diện tích đất 94m
2
 tại thôn C, xã D, huyện E thuộc số thửa 

221, tờ bản đồ 197-A-3 và các công trình xây dựng có trên đất gồm nhà ở cùng các 

công trình phụ  

 [9] Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 90/2016/QĐST-HNGĐ 

của TAND huyện E, chị H là người nuôi cả hai con chung. Hiện tại chị và hai con 

đang sinh sống tại căn nhà cấp 4 có diện tích 53,4m
2
 nằm trên diện tích đất 94m

2
 

đang tranh chấp, ngoài chỗ ở này mẹ con chị H không còn nơi ở nào khác. Phần 

nhà, đất anh Đ quản lý, anh Đ không sử dụng mà cho chị Trần Thị Lan A thuê để 

kinh doanh. Do đó xét về nhu cầu chỗ ở thì chị H và các con cần được đảm bảo 

chỗ ở như hiện tại để ổn định cuộc sống. Do đó bản án sơ thẩm giao cho chị H sử 

dụng nhà, đất thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3 và trả tiền chênh lệch cho 

anh Đ là có cơ sở. 

 [10] Từ những phân tích trên, xét thấy yêu cầu kháng cáo của anh Đỗ Văn Đ, 

ông Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị Th không có căn cứ chấp nhận. Quyết định của bản 

án sơ thẩm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên giữ nguyên. 

          [11] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận, nên người kháng 

cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.. 
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[12] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Anh Đỗ Văn Đ tự nguyện nhận 

nộp cả chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 3.000.000đồng (Ba triệu đồng). Xét 

việc anh Đỗ Văn Đ tự nhận nộp cả chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là sự tự 

nguyện, không trái các quy định của pháp luật, đạo đức xã hội nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308 và Điều 313 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 33, Điều 59; Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ Án lệ số 03/2016/AL ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Căn cứ khoản 7 Điều 27, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn anh Đỗ Văn Đ. 

Không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị Th. 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 35/2018/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 6 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện E, thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Giao cho chị Nguyễn Thị H được quyền quản lý sử dụng, định đoạt toàn 

bộ tài sản gồm: Một căn nhà cấp bốn tổng diện tích sử dụng 94m
2
, công trình phụ 

khép kín, xây trên diện tích đất 94m
2
, gồm phần nhà chị H đang quản lý sử dụng là 

53,4m
2
 và phần nhà anh Đ quản lý sử dụng cho chị Trần Thị Lan A thuê có diện 

tích 40,6m
2
 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 197-A-3, địa chỉ thôn C, xã D, huyện E, 

thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân huyện E, thành phố 

Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 955701 ngày 08 tháng 5 

năm 2008, mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H, trong diện tích 

đất này có 24m
2
 đất ở và 70m

2
 đất quy hoạch hành lang giao thông, tổng trị giá tài 

sản bằng 395.000.000đồng. (Sơ đồ thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp). Chị Trần Thị Lan A phải có trách nhiệm di rời toàn bộ tài sản, đồ dùng 

sinh hoạt của mình hiện đang để trên 01 phần căn nhà có diện tích 40,6m
2
 thuê của 

anh Đỗ Văn Đ, trên diện tích đất của thửa đất 94m
2 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ 

197-A-3, địa chỉ thôn C, xã D, huyện E, thành phố Hải Phòng, trả lại phần căn nhà 

này cho chị Nguyễn Thị H. 

2. Giao cho anh Đỗ Văn Đ được quyền quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản 

gồm: Diện tích đất 90m
2
 tại thửa đất số 86, tờ bản đồ 197-A, địa chỉ

 
thôn C, xã D, 

huyện E, thành phố Hải Phòng, diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân huyện E, 
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thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 716033, ngày 

02 tháng 12 năm 2005, mang tên người sử dụng là Đỗ Văn Đ, Nguyễn Thị H, giá 

trị tài sản bằng 225.000.000đồng. (Sơ đồ thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp).  

3. Chị Nguyễn Thị H có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho 

anh Đỗ Văn Đ là 62.500.000đồng. 

Đối với khoản tiền phải thi hành án nói trên sau khi bản án có hiệu lực pháp 

luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Phần quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

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

4. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Chị Nguyễn Thị H phải nộp 18.500.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm 

nhưng được trừ vào 12.900.000đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai thu số 

0002669 ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện E, Hải 

Phòng, chị Nguyễn Thị H còn phải nộp 5.600.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Anh Đỗ Văn Đ phải nộp 18.5000.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: 

Anh Đỗ Văn Đ phải nộp 300.000đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo biên lai số 0016837 ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện E, thành phố Hải Phòng. Anh Đỗ Văn Đ đã nộp đủ tiền 

án phí dân sự phúc thẩm. 

Ông Đỗ Văn S, bà Nguyễn Thị Th phải nộp mỗi người 300.000đồng tiền án 

phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã 

nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 0016835 ngày 11 tháng 7 

năm 2018 và biên lai số 0016836 ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện E, thành phố Hải Phòng. Ông Đỗ Văn S và bà Nguyễn Thị Th đã 

nộp đủ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
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sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

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

 

Nơi nhận:  
- VKSND TP Hải Phòng; 

- TAND huyện E; 

- Chi cục THADS huyện E; 

- Đương sự (để thi hành); 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 
Bản án số: 18/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 01-7-2019 
V/vTranh chấp chia tài sản sau ly hôn 

giữa ông Đ và bà L 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Hữu Minh. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Đắc Dũng. 

    Ông Hoàng Tuấn Anh. 

- Thư ký phiên toà: Ông Chu Quang Duy, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Ông Vũ Viết Tuấn - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 28/6 và 01 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 24/2019/TLPT-HNGĐ ngày 05 

tháng 4 năm 2019 về “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn”.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số 03/2019/HNGĐ-ST ngày 29/01/2019 của Tòa 

án nhân dân thị xã T bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 23/2019/QĐPT-HNGĐ 

ngày 08 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Ngô Văn Đ, sinh năm 1956 (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đ: Luật sư Trần Văn 

Trường, Công ty luật TNHH Công Minh – Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1959 (có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

 Bà Ngô Thị Đ1, sinh năm 1965 (có mặt). 

Các đương sự cùng địa chỉ: Khu phố Đ, phường C, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đ1: Luật sư Nguyễn Đức 

Thịnh, Văn phòng Luật sư Đức Thịnh – Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh. 

Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án như 

sau: 

Nguyên đơn ông Ngô Văn Đ trình bày: Năm 1982, ông kết hôn với bà 

Nguyễn Thị L trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã C, 

huyện T (nay là phường C, thị xã T). Quá trình chung sống vợ chồng thường 

phát sinh mâu thuẫn và ngày càng trở lên trầm trọng. Năm 2008, ông làm đơn 

xin ly hôn với bà L sau đó ông đề nghị Tòa án tạm dừng giải quyết vụ án. Đến 

năm 2012, ông đề nghị Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án nhưng Tòa án đã xử bác 

đơn xin ly hôn của ông. Năm 2015, ông tiếp tục làm đơn ly hôn và đã được Tòa 

án chấp thuận yêu cầu xin ly hôn với bà L. 

Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng gồm:  

- 01 ngôi nhà ba gian nhà cấp IV và công trình phụ xây dựng trên thửa đất 

số 75, tờ đồ số 11, diện tích 387 m2nay là thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện 

tích 383,7m2tại khu phố Đ, phường C, thị xã T. Thửa đất này là của bố mẹ ông 

cho mượn, khi vợ chồng ra ở riêng. Nguồn gốc thửa đất là do bố mẹ ông khi mất 

đi để lại. Khi còn sống ông bà chưa nói cho ai mà chỉ cho vợ chồng ông xây nhà 

ở tạm. Ngôi nhà 03 gian cấp IV trên đất là do bố mẹ và vợ chồng ông cùng xây 

dựng, trong đó: Vợ chồng ông góp tiền cát, ngói, tiền công thợ; còn gạch, gỗ là 

của bố mẹ đẻ ông. Năm 2014, gia đình ông có lập Văn bản thỏa thuận thống 

nhất cho bà Ngô Thị Đ1 được toàn quyền quản lý và sử dụng thửa đất. Năm 

2017, bà Đ1 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất trên. 

- Một sổ tiết kiệm gửi Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị 

xã T từ năm 2008 với số tiền gốc là 50.000.000 đồng, từ khi gửi đến nay ông 

chưa rút lãi và gốc. Sổ tiết kiện này ông đang giữ. 

Vợ chồng ông còn một số ruộng nông nghiệp tại các xứ đồng gồm: 

- Thửa số 624 (4), tờ bản đồ số 7, diện tích 420m2 ở Đồng Diệp. 

- Thửa số 92 (17), tờ bản đồ số 5, diện tích 150m2 ở Đồng Cụt. 

- Thửa số 96 (34), tờ bản đồ số 5, diện tích 72m2 ở Đồng Cụt. 

- Thửa số 132 (10), tờ bản đồ số 5, diện tích 120m2 ở Đầu Thành. 

- Thửa số 144 (1), tờ bản đồ số 5, diện tích 80m2 ở Khu Muồng. 

- Thửa số 121 (4), tờ bản đồ số 6, diện tích 360m2 ở Đồng Diệp. 

- Thửa số 618 (6), tờ bản đồ số 7, diện tích 180m2 ở Đồng Diệp. 
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Đối với sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 

diện tích đất nông nghiệp như đã trình bày ở trên ông và bà L đã tự thỏa thuận 

được và có văn bản thoả thuận nộp cho Toà án.  

Quá trình Tòa án giải quyết, tại biên bản hòa giải ngày 01/11/2018 ông Đ 

đã rút một phần yêu cầu khởi kiện. Theo đó ông chỉ yêu cầu chia căn nhà ba 

gian cấp IV, các công trình phụ, cây cối và công sức đóng góp trên thửa đất số 

264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại khu phố Đ, phường C, thị xã T, tỉnh 

Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.  

Bị đơn là bà Nguyễn Thị L trình bày: Bà xác nhận hoàn cảnh và điều kiện 

kết hôn của vợ chồng như ông Đ trình bày là đúng. Ngày 19/02/2016, Toà án 

nhân dân thị xã T đã xét xử cho ông Đ và bà ly hôn và có giải quyết về phần tài 

sản chung vợ chồng. Do không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm của Toà án 

thị xã T bà đã kháng cáo. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 24/2016/HNGĐ-PT 

ngày 16/08/2016 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã huỷ phần tài sản của 

bản án số 03/2016/HNGĐ-ST ngày 19/02/2016 của Toà án nhân nhân thị xã T.  

 Bà L xác nhận trong quá trình kết hôn hai vợ chồng có về ở và làm ngôi 

nhà ba gian cấp IV tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 11, có diện tích 387 m2 nay là 

thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại Khu phố Đ, phường C, T, 

Bắc Ninh. Bà thừa nhận thửa đất này là của bố mẹ chồng (là cụ Ngô Thị Lộc và 

Ngô Văn Vượng) cho hai vợ chồng ở và được quyền sử dụng ổn định từ năm 

1983 đến nay. Từ khi ông Đ nộp đơn ly hôn đến nay bà luôn có nguyện vọng 

được chia một phần đất để sinh sống và thờ cúng con trai đã mất. Khi vợ chồng 

ly thân, ông Đ đã bỏ đi ở nơi khác (sau năm 2008), trên đất còn có một số công 

trình do bà tự bỏ tiền ra xây dựng và trồng thêm cây cối. Tuy nhiên ngày 

19/9/2017, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà Ngô Thị Đ1, sinh năm 1965 là em gái 

của ông Đ, việc cấp GCNQSDĐ theo bà là trái quy định vì từ trước đến nay thửa 

đất vẫn đang có tranh chấp.  

Nay bà yêu cầu được chia ½ diện tích thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện 

tích 383,7m2 tại Khu phố Đ, phường C, T, Bắc Ninh để bà có chỗ sinh sống do 

bà không còn chỗ ở nào khác.  

Đồng thời bà yêu cầu hủy GCNQSDĐ do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 19/9/2017 đối với thửa đất trên cho bà Ngô Thị Đ1. 

Đối với yêu cầu của ông Đ xin rút một phần yêu cầu khởi kiện:Giữa ông Đ 

và bà đã tự thỏa thuận được trong việc chia đất nông nghiệp và sổ tiết kiệm, hai 

vợ chồng đã thoả thuận được về việc phân chia số tài sản này và không có yêu 

cầu gì thêm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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Chị Ngô Thị V và chị Ngô Thị A có Giấy ủy cho bà L tham gia giải quyết vụ 

án, bà L trình bày: Bà L và ông Đ đã tự thỏa thuận được về phần chia đất nông 

nghiệp nên đề nghị không đưa chị V và chị A tham gia vụ án với tư cách là 

người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đối với ngôi nhà 03 gian cấp IV và các 

công trình phụ, cây cối trên thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện tích 

383,7m2tại khu phố Đ, phường C, thị xã T thì kể từ khi xây dựng đến nay chị 

Vân và chị Anh không có đóng góp, tôn tạo gì.  

Bà Ngô Thị Đ1 trình bày: Bà Đ1 xác nhận thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, 

diện tích 383,7m2 tại Khu phố Đ, phường C, T, Bắc Ninh có nguồn gốc là của 

bố mẹ bà là cụ Vượng và cụ Lộc. Cụ Vượng mất không để lại di chúc, năm 2014 

gia đình bà đã họp và làm văn bản thỏa thuận thống nhất cho bà được quyền 

quản lý sử dụng toàn bộ diện tích đất trên. Văn bản thỏa thuận được lập tại Văn 

phòng Công chứng Hùng Vương. Ngày 19/09/2017, bà được Sở tài nguyên môi 

trường tỉnh Bắc Ninh cấp GCNQSDĐ số CK 247633 đối với thửa đất trên. Việc 

cấp GCNSDĐ hoàn toàn đúng theo quy định của Pháp luật. Thửa đất có nguồn 

gốc do bố mẹ bà để lại, các đồng thừa kế hàng thứ nhất đã cùng có văn bản 

thống nhất để bà được sử dụng và đứng tên trên thửa đất này. Nay bà yêu cầu 

ông Đ, bà L phải trả lại cho bà diện tích đất trên. Vì vậy bà không đồng ý với 

yêu cầu chia tài sản chung của bà L đối với thửa đất này. Bà đồng ý sẽ trả cho 

ông Đ và bà L phần giá trị tài sản mà ông Đ và bà L đã tạo lập trên đất.  

Ngoài ra bà không đồng ý với yêu cầu huỷ GCNQSDĐ đối với thửa đất số 

264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại Khu phố Đ, phường C, T, Bắc Ninh 

mang tên bà vì thửa đất này đã được gia đình bà làm thủ tục chuyển quyền sử 

dụng cho bà theo đúng quy định. 

Bà Ngô Thị Phú tại đơn đề nghị ngày 31/10/2017 trình bày: Bà cho rằng 

trước đây bà là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, tuy nhiên sau 

khi bà Ngô Thị Đ1 là em gái bà đã được cấp GCNQSDĐ nên bà không có ý kiến 

nữa và xin từ chối tham gia tố tụng. Tuy nhiên liên quan đến việc bà L yêu cầu 

hủy GCNQSDĐ đã cấp cho bà Ngô Thị Đ1, Toà án nhân dân thị xã T vẫn đưa 

bà vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Toà 

án nhiều lần tiến hành làm việc bà đều từ chối và có thái độ không hợp tác.  

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày:  

Theo báo cáo số 169/BC-CNVP ngày 11/12/2017 của Văn phòng đăng ký 

đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bắc Ninh- Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T về việc thụ lý 

và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà 

Ngô Thị Đ1, địa chỉ khu phố Đ phường C, T Bắc Ninh, thì nội dung vụ việc như 

sau:  
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Ngày 30/01/2008 UBND huyện T đã cấp 01 GCNQSDĐ ở cho hộ bà Ngô 

Thị Lộc và ông Ngô Văn Vượng có số phát hành là AB 970775; số vào sổ: H 

04101; thửa đất số 75; tờ bản đồ số 11; diện tích 387m2; mục đích sử dụng: Đất 

ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Đ, xã C, huyện 

T (nay là khu phố Đ, phường C, thị xã T), tỉnh Bắc Ninh. 

Năm 2013 cụ Ngô Văn Vượng đã chết theo giấy chứng tử số 15, quyển số 

01 do UBND phường C cấp ngày 27/03/2013. 

Ngày 16/04/2014 tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hùng Vương, tỉnh Bắc 

Ninh. Hàng thừa kế thứ nhất theo Pháp luật quy định của cụ Ngô Văn Vượng 

bao gồm cụ Ngô Thị Lộc là vợ thứ cùng các con đẻ là các ông, bà: Ngô Văn Đ, 

Ngô Thị P, Ngô Thị Đ1 đã tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế quyền 

sử dụng đất có thông tin như trên và giao toàn quyền sử dụng cho bà Ngô Thị 

Đ1. Nội dung được thể hiện trong văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế 

số: 533/2014/VBPC, quyển số: 01/CC/VBGD. 

Tháng 5 năm 2014 bà Ngô Thị Đ1 đã nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất theo dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đo đạc lại bản đồ địa 

chính thổ cư phường C giai đoạn 2013-2014. Ngày 16/05/2014 Hội đồng tư vấn 

xét duyệt hồ sơ địa phương phường C đã thông qua hồ sơ đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất cho bà Đ1 theo thông tin bản đồ địa chính năm 2015 là thửa 

đất số: 21; tờ bản đồ số: 65; diện tích: 399,2m2 (tương ứng với thông tin thửa đất 

số: 75; tờ bản đồ số: 11; diện tích: 387,0m2được thể hiện như trên) với tỷ lệ biểu 

quyết tán thành là: 100%. Do tích chất đặc thù của dự án năm 2015 kết thúc dự 

án những trường hợp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất như bà Ngô 

Thị Đ1 vẫn chưa có kết quả Giấy chứng nhận mới. Toàn bộ hồ sơ dạng như vậy 

đã được bàn giao lại cho UBND các xã, phường quản lý và hoàn thiện giúp 

người dân khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận. 

Ngày 27/08/2017, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T nhận được đơn đề nghị 

của bà Ngô Thị Đ1 có xác nhận của UBND phường C về việc chỉnh lý bản đồ 

địa chính đối với thửa đất số: 21; tờ bản đồ số 65; diện tích: 399,2m2 với lý do 

xác định nhầm mốc giới, ranh giới sử dụng đất so với ranh giới mốc giới được 

Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 28/08/2017, Chi nhánh 

VPĐKĐĐ thị xã T đã phối hợp với UBND phường C tổ chức buổi làm việc với 

chủ sử dụng đất để chỉnh lý thông tin thửa đất số: 21; tờ bản đồ số 65; diện tích 

399,2m2 thành hai thửa đất mới có số thửa là: 264; tờ bản đồ số: 65; diện tích 

383,7m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị và thửa đất số: 265; tờ bản đồ số: 

65; diện tích 15,5m2 mục đích sử dụng: Đất bằng trồng cây hằng năm khác. 

Nguyên nhân được xác định là do chủ sử dụng đất xác định nhầm mốc giới, ranh 
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giới thửa đất bao gồm cả phần đất tập thể vào phần diện tích đất ở trong quá 

trình đo đạc lại bản đồ địa chính năm 2015. 

Ngày 06/09/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

biến động quyền sử dụng đất của bà Ngô Thị Đ1 với nội dung hồ sơ như trên. 

Ngày 14/09/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T đã hoàn thiện hồ sơ và 

trình lên VPĐKĐĐ xem xét và để ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định. Kết quả là ngày 19/09/2017 đã được Giám đốc VPĐKĐĐ thừa ủy 

quyền của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận cho bà 

Ngô Thị Đ1 được thể hiện trên giấy chứng nhận số: CK 247633, đối với quyền 

sử dụng thửa đất số: 264; tờ bản đồ số: 65; diện tích: 383,7m2; mục đích sử 

dụng: Đất ở tại đô thị; nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được công nhận 

QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất tại khu phố Đ, 

phường C, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh. 

Mặt khác, kể từ trước thời điểm thực hiện dự án năm 2014 cho tới thời 

điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Đ1 là tháng 

09/2017. Trong khoảng thời gian đó cùng với hai buổi làm việc với UBND 

phường C ngày 28/08/2017 và ngày 07/09/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T 

không nhận được bất kỳ thông tin đối với thửa đất của bà Ngô Thị Đ1 có liên 

quan đến việc phân chia tài sản ly hôn của ông Ngô Văn Đ và bà Nguyễn Thị L 

mà Tòa án đang thụ lý. 

Quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án Sở Tài nguyên và Môi trường 

không biết, chỉ đến khi có đơn của bà L thì Sở tiến hành làm việc với Tòa án 

nhân dân thị xã T mới biết được thửa đất đã được cấp GCN cho bà Đ1 là đang 

có tranh chấp. Vì vậy, đề nghị Toà án giải quyết vụ án theo quy định của pháp 

luật. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã căn cứ vào các Điều 28, 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 23 Luật 

Đất đai năm 2013; Điều 212 Bộ luật dân sự 2015; Điều 59,62 luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội, xử: 

Chấp nhận yêu cầu của bà L: Huỷ Giấy chứng nhận QSDĐ số CK 247633 

do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho bà Ngô Thị Đ1 đối với thửa 

đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại khu phố Đ, phường C, thị xã T. 

Chấp nhận một phần yêu cầu của bà L: Chia cho bà L 80,2m2đất trong tổng 

diện tích đất thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 11, có diện tích 387 m2 nay là 

thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 cụ thể có tứ cận như sau:  

- Phía Bắc giáp ao nhà bà Ba có chiều dài là: 17,99m. 
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- Phía Nam giáp phần còn lại của thủa đất số 264 do bà Đ1 đứng tên là 

17,69m. 

- Phía Tây giáp ngõ đi có chiều dài 4,3m. 

- Phía Đông giáp nhà ông Phúc có chiều dài 4m. 

Trên phần đất bà L được chia có các tài sản và cây cối cụ thể sau: Một phần 

nhà bếp và nhà kho xây dựng năm 2006, mái lợp ngói nền lát gạch chỉ; khu chăn 

nuôi xây dựng năm 2006, tường 110 mái lợp proxi măng; 07 cây sưa và 01 cây 

nhãn. 

Giao cho bà Đ1 phần diện tích đất còn lại của thửa đất số 264, tờ bản đồ số 

65, diện tích 303,5m2 có tứ cận:  

- Phía Bắc giáp phần đất bà L được chia có chiều dài là: 17,69m. 

- Phía Nam giáp nhà ông Đô, ông Hy, ông Khương có chiều dài 16,39m. 

- Phía Đông giáp nhà ông  Phúc, ông Nam ông Đội có chiều dài 15,29m. 

- Phía tây giáp ngõ đi có chiều dài 21,30m. 

Trên phần đất bà Đ1 được giao quản lý có các tài sản và cây cối cụ thể như 

sau: 01 nhà cấp IV xây năm 1986; 01 Nhà ngang xây năm 1998; một phần bếp 

và nhà kho xây năm 2006; 01 nhà vệ sinh xây năm 2006, tường hoa, giếng 

khoan, bể nước sân gạch; 02 cây mít; 01 cây nhãn; 01 cây bưởi 01 cây hồng 

xiêm, 01 cây chanh. 

 Bà Đ1 có nghĩa vụ trích trả ông Đ phần giá trị tài sản trên đất là 

12.279.649 đồng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Án sơ thẩm xử xong, ngày 31/01/2019, ông Ngô Văn Đ và bà Ngô Thị Đ1 

kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Người 

kháng cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Các đương sự không hòa giải được 

với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đ và bà Đ1 đều đề nghị 

hủy án sơ thẩm vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc không yêu 

cầu bà L tạm ứng án phí chia tài sản là phần diện tích đất ở và Tòa án cấp sơ 

thẩm không có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở tài 

nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu quan điểm về 

việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử từ lúc thụ lý 

đến lúc xét xử vụ án là đúng với quy định của pháp luật; Các đương sự đã thực 
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hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Về đường lối giải quyết vụ án, do 

kháng cáo của ông Đ và bà Đ1 không có căn cứ, Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, kết quả tranh tụng tại phiên 

tòa, xét kháng cáo của ông Ngô Văn Đ và bà Ngô Thị Đ1, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy: 

Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 11, có diện tích 387m2nay là thửa đất số 264, 

tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại khu phố Đ, phường C, thị xã T có nguồn 

gốc là của cụ Ngô Thị Lộc và cụ Ngô Văn Vượng (bố mẹ đẻ ông Đ). Sau khi 

ông Đ, bà L kết hôn năm 1982, ông Vượng và bà Lộc đã giao cho vợ chồng ông 

bà quản lý, sử dụng. Quá trình quản lý, sử dụng ông Đ và bà L đã tạo lập nhiều 

tài sản trên đất như: Xây dựng nhà ở, công trình phụ và trồng cây ăn quả lâu 

năm, khi đó ông Vượng và bà Lộc còn sống nhưng không có ý kiến phản đối. 

Năm 2008, thửa đất được cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cụ Vượng, cụ Lộc. 

Năm 2013, cụ Vượng chết không để lại di chúc. Đến năm 2014, cụ Lộc và các 

đồng thừa kế của cụ Vượng đã có văn bản thỏa thuận để bà Đ1 toàn quyền quản 

lý và sử dụng thửa đất. Như vậy, có thể khẳng định thửa đất này không phải là 

tài sản chung của vợ chồng ông Đ bà L. 

Tuy nhiên, xét thời gian vợ chồng ông Đ bà L sinh sống trên thửa đất đã 

nhiều năm, đã xây dựng nhiều công trình, trồng cây lâu năm trên đất, có công 

sức trông nom tân tạo thửa đất. Qua xác minh tại địa phương, bà L ngoài chỗ ở 

tại thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, diện tích 383,7m2 tại Đ, C, T, Bắc Ninh thì 

không còn chỗ ở nào khác. Bà L kết hôn với ông Đ từ năm 1982 đến nay, quá 

trình chung sống vợ chồng vẫn ở trên thửa đất, hiện nay bà L chỉ ở một mình, 

các con đều là con gái đã đi lấy chồng, bà không có khả năng tự tạo lập chỗ ở 

mới. Để đảm bảo quyền lợi cho bà L có nơi cư trú và đảm bảo quyền lợi cho 

người phụ nữ sau khi ly hôn cần phải trích chia công sức tân tạo, trông nom tài 

sản cho bà L bằng một diện tích đất nhất định để bà L có chỗ ở là phù hợp với 

quy định của pháp luật. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã trích chia cho bà L được 

sử dụng phần đất có diện tích 80,2m2 trong thửa đất số 264, tờ bản đồ số 65, 

diện tích 383,7m2 và tài sản trên đất để bà L có nơi cư trú, ổn định cuộc sống là 

có căn cứ. 

 Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 264, tờ bản đồ 

số 65, diện tích 383,7m2 tại khu phố Đ, phường C, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh cấp 

cho bà Ngô Thị Đ1: Năm 2008, thửa đất được cấp GCNQSDĐ cho hộ cụ Ngô 
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Thị Lộc và cụ Ngô Văn Vượng. Năm 2008, ông Đ đã làm đơn xin ly hôn với bà 

L, vợ chồng sống ly thân từ đó đến nay, bà L là người sinh sống trên thửa đất 

còn ông Đ chuyển đến nơi khác. Năm 2011, bà L tiếp tục tiến hành tân tạo, sửa 

chữa gia cố nhà ở. Đến năm 2012 ông Đ tiếp tục đề nghị Tòa án giải quyết vụ án 

và Tòa án đã xử bác đơn xin ly hôn của ông Đ. 

 Năm 2013 cụ Ngô Văn Vượng đã chết không để lại di chúc. Ngày 

16/04/2014 tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hùng Vương, tỉnh Bắc Ninh, hàng 

thừa kế thứ nhất theo Pháp luật quy định của cụ Ngô Văn Vượng bao gồm cụ 

Ngô Thị Lộc là vợ thứ cùng các con đẻ là các ông, bà: Ngô Văn Đ, Ngô Thị 

Phú, Ngô Thị Đ1 đã tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế quyền sử 

dụng đất cho bà Ngô Thị Đ1. Nội dung được thể hiện trong văn bản thỏa thuận 

phân chia tài sản thừa kế số: 533/2014/VBPC, quyển số: 01/CC/VBGD. Tháng 5 

năm 2014, bà Ngô Thị Đ1 đã nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất 

theo thỏa thuận phân chia tài sản của gia đình. Ngày 16/05/2014, Hội đồng tư 

vấn xét duyệt hồ sơ phường C đã thông qua hồ sơ đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất cho bà Đ1. Tuy nhiên do xác định sai mốc giới nên thửa đất chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

  Năm 2015 ông Đ lại làm đơn ly hôn, ngày 19/02/2016, Toà án nhân dân 

thị xã T đã xét xử cho ông Đ bà L ly hôn và có giải quyết về phần tài sản chung 

vợ chồng. Do không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm của Toà án thị xã T bà 

đã kháng cáo. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 24/2016/HNGĐ-PT ngày 

16/08/2016 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã huỷ phần tài sản của bản án 

số 03/2016/HNGĐ-ST ngày 19/02/2016 của Toà án nhân nhân thị xã T.  

 Quá trình giải quyết vụ án, bà L đều đề nghị được sử dụng một phần thửa 

đất để làm nơi sinh sống và thờ cúng con trai đã mất. 

 Ngày 06/09/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã T đã tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký biến động quyền sử dụng đất của bà Ngô Thị Đ1. 

Ngày 19/9/2017 thửa đất đã được Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Đ1. 

Như vậy, việc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào hồ 

sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà Đ1 khi Tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp tài sản chung giữa vợ 

chồng ông Đ, bà L đã vi phạm quy định về việc cấp GCNQSDĐ theo Luật đất 

đai gây ảnh hưởng tới quyền lợi của ông Đ bà L. 

Theo giải đáp số 64 ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao thì việc 

cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở hợp đồng chuyển đổi, tặng 

cho quyền sử dụng đất của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ là thủ 

tục hành chính trong giao dịch dân sự, không mang tính chất của quyết định 
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hành chính cá biệt nên không cần phải tuyên hủy giấy chứng nhận cấp cho 

người nhận chuyển nhượng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định việc Sở tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô 

Thị Đ1 khi Tòa án đang giải quyết tranh chấp tài sản chung giữa vợ chồng ông 

Đ bà L đã vi phạm quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

đúng nhưng lại tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là không 

đúng về thẩm quyền cũng như không cần phải hủy như phân tích ở trên. 

Cũng tại phiên tòa hôm nay, các luật sư đều cho rằng bà L đề nghị được 

chia phần đất là yêu cầu phản tố độc lập nhưng cấp sơ thẩm không yêu cầu nộp 

tạm ứng án phí là giải quyết vượt quá yêu cầu của bà L là vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng nên phải hủy án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy tại bút 

lục 60 ngày 12/8/2015 Tòa án cấp sơ thẩm đã có thông báo nộp tiền tạm ứng án 

phí chia tài sản cho bà L và bà đã nộp tạm ứng 800.000đ tại biên lai thu số 

02472 ngày 19/8/2018(BL61); ngày 26/10/2018 Tòa án cấp sơ thẩm đã có thông 

báo nộp tiền tạm ứng án phí 3.000.000đ cho bà L và cùng ngày 26/10/2018 bà 

đã nộp tạm ứng 3.000.000đ tại biên lai thu số 03474 nên không thể nói bà L 

không nộp tiền tạm ứng chia tài sản là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 

được. Nhưng cần rút kinh nghiệm với án sơ thẩm không giải quyết số tiền tạm 

ứng án phí này của bà L và cũng không giải quyết số tiền tạm ứng án phí 

1.625.000đ của ông Ngô Văn Đ tại biên lai thu số 02338 ngày 05/02/2015 tại 

Chi cục thi hành án dân sự thị xã T. 

Tuy nhiên, quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, khi bà L biết được thửa đất 

đã được chuyển quyền sử dụng cho bà Ngô Thị Đ1 theo văn bản thỏa thuận của 

gia đình ngày 28/3/2014 và văn bản phân chia thừa kế tài sản ngày 16/4/2014 tại 

Văn phòng công chứng Hùng Vương thì bà L có yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho bà Đ1 mà không có yêu cầu tuyên bố các văn bản 

được công chứng này là vô hiệu, từ đó Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết việc hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Đ1 là chỉ giải quyết phần ngọn 

của vấn đề. Bản chất hay vấn đề cốt lõi ở đây là cấp sơ thẩm phải xác định và 

hướng dẫn bà L yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa thuận của gia đình và văn bản 

phân chia tài sản thừa kế được công chứng này là vô hiệu thì mới giải quyết triệt 

để được vấn đề. Có xác định được các văn bản này là vô hiệu thì mới xác định 

được công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo thửa đất để trích chia cho bà L được, 

sau đó số tài sản là diện tích đất còn lại mới được giải quyết theo pháp luật về 

thừa kế. Đây là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm 

không thể khắc phục được. 

Hơn nữa, về phần bà Ngô Thị Đ1 có yêu cầu vợ chồng ông Đ bà L phải trả 

lại thửa đất trên cho bà vì đã được hưởng thừa kế. Đây là yêu cầu độc lập của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng cấp sơ thẩm không yêu cầu bà Đ1 
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nộp tạm ứng án phí mà vẫn giải quyết trong khi bản án phúc thẩm số 24 ngày 

16/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nhận định là vi phạm về thủ 

tục tố tụng, lại một lần nữa vi phạm về thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không 

thể khắc phục được. 

Vì những lẽ trên, cần hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã T, 

chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Ngô Văn Đ, bà Ngô Thị Đ1 không phải 

chịu án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết lại 

vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 Bộ Luật Tố tụng dân sự.  

Hủy bản án sơ thẩm số 03/2019/HNGĐ-ST ngày 29/01/2019 của Tòa án 

nhân dân thị xã T, chuyền hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại 

theo thủ tục sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 
- TAND thị xã T; 

- Chi cục THADS thị xã T; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Minh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 21/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 08 – 7 - 2019 

V/v Chia tài sản sau ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Triết. 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Phượng, bà Nguyễn Thị Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Nguyên – Thư ký TAND tỉnh Đắk Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Chí Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 08/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công 

khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 84/2019/TLPT- DS ngày 09 tháng 4 năm 2019, 

về yêu cầu chia tài sản sau ly hôn. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ - ST ngày 25/01/2019, 

của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2019/QĐ - PT ngày 12/6/2019 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2019/QĐ-PT giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Bùi Thị T. Địa chỉ: 237/27 PCT, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk – có mặt. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Trọng P. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 4, xã 

KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk. Chỗ ở hiện nay: 14/5 LT, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk – vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Đình S. Địa chỉ: 170 SB, phường 

ET, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Giấy ủy quyền ngày 13/11/2015) – có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên TT. Địa chỉ: thôn 4, xã KR, 

huyện KP, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng P. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk. Chỗ ở hiện nay: 14/5 LT, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Đình S. Địa chỉ: 170 SB, phường 

ET, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 20/7/2018) – có mặt. 

2. Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ TG. Địa chỉ: thôn 4, xã 

KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng P. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk. Chỗ ở hiện nay: 14/5 LT, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Tô Tiến D. Địa chỉ: 55 MĐ, thành phố 

B, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 28/9/2018, bút lục 393) – vắng mặt. 

3. Ông Đoàn Hữu S1, bà Nguyễn Thị Thu T1. Địa chỉ: thôn 4, xã KR, 

huyện KP, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đoàn Hữu S1: Ông Nguyễn Văn L. 

Địa chỉ: 40 C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 17/8/2015) – 

có mặt. 

4. Ông Nguyễn Văn P, bà Bùi Thị S2. Địa chỉ: Thôn 4, xã KR, huyện KP, 

tỉnh Đắk Lắk – bà S2 có mặt. 

5. Ông Lộc Văn C, bà Lăng Thị T2. Địa chỉ: Thôn 5, xã KR, huyện KP, 

tỉnh Đắk Lắk – ông C có mặt. 

6. Ông Hoàng Văn V. Địa chỉ: Thôn 5, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk – 

vắng mặt. 

7. Ông Hoàng Văn N. Địa chỉ: Thôn 5, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk – 

vắng mặt. 

8. Ngân hàng TMCP. Địa chỉ: 55 N, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền ông Mai Đức H – Trưởng phòng Khách 

hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP – vắng mặt. 

9. Ông Ngô Đình T3, bà Trần Thị L1, ông Ngô Trường H, ông Ngô 

Trường L2. Địa chỉ: 120/19 Y, phường ET, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – ông T3, 

bà L1 có mặt. 

10. Bà Nguyễn Thị Trúc N, ông Nguyễn Trọng V, ông Nguyễn Trọng T, 

ông Nguyễn Trọng L. Địa chỉ: 237/27 PCT, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – vắng 

mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Bùi Thị T. Địa chỉ: 237/27 PCT, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 25/4/2017 và 25/5/2017) – có mặt. 

Người kháng cáo: Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và của Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn TT ông Võ Đình S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và tại phiên tòa nguyên đơn bà Bùi Thị T trình bày:   
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Trước đây bà T và ông Nguyễn Trọng P là vợ chồng. Ngày 16/9/2014 bà T 

và ông P ly hôn theo Quyết định thuận tình ly hôn số 369/2014/QĐST – HNGĐ 

của Tòa án nhân dân thành phố B. Thời điểm ly hôn thì bà T và ông P không yêu 

cầu Tòa án chia tài sản. Nay bà T khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ 

chồng cụ thể như sau: 

- Tài sản 01: 01 quyền sử dụng đất và nhà ở cấp 4 (nhà có diện tích khoảng 

120m2) tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, được UBND huyện 

KP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G758797 ngày 25/02/1994, tờ bản 

đồ 135, số thửa 185, diện tích 1.520m2, đứng tên ông Nguyễn Trọng P. 

- Tài sản 02: 01 quyền sử dụng đất được Sở địa chính tỉnh Đắk Lắk cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/01/2001, tọa lạc tại thôn 11, xã KR, 

huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, tờ bản đồ 21, thửa đất 23 diện tích 37.515m2 đứng tên 

hộ ông Nguyễn Trọng P. 

Tuy nhiên, một phần diện tích đất này đã được nhà nước thu hồi để làm lòng 

hồ và đã xây dựng công trình và phần còn lại bán cho ông C diện tích 10.500 m2, 

bán cho ông V 4000 m2, bán cho ông N 1.980m2. Diện tích thực tế còn lại là hơn 

1,3 ha. 

- Tài sản 03: 01 quyền sử dụng đất được UBND huyện KP cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 04/8/2011, số tờ 35, thửa đất 155, diện tích 

10.542m2 tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk đứng tên hộ ông 

Nguyễn Trọng P. 

- Tài sản 04: 01 quyền sử dụng đất được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 982487 ngày 15/02/2011 tại thửa đất 

số 90, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.487m2, tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk 

Nông đứng tên ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. 

- Tài sản 05: 01 quyền sử dụng đất đã được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 476520 ngày 21/3/2011 tại thửa 

đất số 106, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.973m2, tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh 

Đắk Nông, đứng tên ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. 

Ngoài ra bà T không yêu cầu chia tài sản nào khác. 

Về nợ chung:  

Nợ của ông T3 100.000.000 đồng. 

Nợ Ngân hàng TMCP số tiền 1.000.000.000 đồng. (Khoản nợ này là công ty 

TT nợ nhưng bà T có ký bảo lãnh thế chấp bằng tài sản của vợ chồng) 

Nợ riêng của ông P: Nợ vợ chồng ông Đoàn Hữu S1 và bà Nguyễn Thị 

Thanh T1 800 kg cà phê nhân xô.  

Bà T có nguyện vọng được nhận quyền sử dụng đất 01, quyền sử dụng đất 

02, quyền sử dụng đất 05 và bù chênh lệch tài sản theo quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án bà T làm đơn rút một phần nội dung khởi kiện 

gồm: Nhà và đất tọa lạc tại 237/27 PCT, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 01 xe cẩu; 
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01 xe Asia mang BKS 47C-02076; 01 xe ô tô mang BKS 47C02840; 01 xe ô tô 

mang BKS 47C03608; 01 quyền sử dụng đất BA 674995 và quyền sử dụng đất số 

BA 674996 cấp ngày 20/12/2011 đứng tên Công ty TT; 01 quyền sử dụng đất số 

BD 867881 và BD 867882 cấp ngày 15/04/2011 đứng tên công ty TT; 01 Nhà 

hàng Q tại 01A/12 BT, thành phố B. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:  

Trước đây ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T là vợ chồng. Ngày 

16/9/2014 Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã giải quyết ly hôn theo 

Quyết định thuận tình ly hôn số 369/2014/QĐST – HNGĐ, theo đó các bên 

không yêu cầu chia tài sản chung. Nay bà T khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung 

của vợ chồng thì người đại diện theo ủy quyền của ông P có ý kiến như sau: 

Về tài sản 01: 01 quyền sử dụng đất và nhà ở cấp 4 nhà có diện tích khoảng 

120m2) tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, được UBND huyện 

KP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G758797 ngày 25/02/1994, tờ bản 

đồ 135, thửa đất số 185, diện tích 1.520m2, đứng tên ông Nguyễn Trọng P. 

Tôi không đồng ý quyền sử dụng đất này là tài sản chung của vợ chồng mà 

là tài sản riêng của ông P vì nguồn gốc lô đất này là của cha mẹ ông P tặng cho 

riêng ông P. Đối với căn nhà trên đất có diện tích 120m2 là tài sản chung của vợ 

chồng ông P và bà T. 

Về tài sản 02: 01 quyền sử dụng đất được Sở địa chính tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/01/2001, tọa lạc tại thôn 11, xã KR, 

huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, tờ bản đồ 21, thửa đất số 23 diện tích 37.515m2 đứng 

tên hộ Nguyễn Trọng P. 

Tôi đồng ý tài sản này là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, một phần 

diện tích đất này đã được Nhà nước thu hồi để làm lòng hồ và đã xây dựng công 

trình; phần còn lại bán cho ông C diện tích 10.500 m2, bán cho ông V 4000 m2, 

bán cho ông N 1.980m2. Diện tích thực tế còn lại là hơn 1,3 ha. 

Về tài sản 03: 01 quyền sử dụng đất được UBND huyện KP cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 04/8/2011, tờ bản đồ số 35, thửa đất 155, diện tích 

10.542m2, tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk đứng tên hộ ông 

Nguyễn Trọng P. Tôi không đồng ý đây là tài sản chung của vợ chồng. Vì tài sản 

này là tài sản được chia theo di chúc của bố ông P để lại. Căn cứ chứng minh thể 

hiện là bản di chúc ngày 27/7/2010 và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất ngày 08/6/2011. Hơn nữa đã có kết luận của thanh tra số 02/KL-TTr ngày 

10/4/2017 của Thanh tra huyện KP thể hiện diện tích đất này đã chuyển nhượng 

cho Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ TG do ông P là đại diện 

theo pháp luật.  

Về tài sản 04: 01 quyền sử dụng đất được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 982487 ngày 15/02/2011 tại thửa 

đất số 90, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.487m2, tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk 

Nông đứng tên ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. 
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Nguồn gốc tài sản này là của Công ty TT nhận chuyển nhượng để mở rộng 

kinh doanh. Nguồn gốc số tiền để nhận chuyển nhượng này là của Công ty nhận 

chuyển nhượng của bà L1. Hiện nay đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đứng tên ông T, bà P. 

Về tài sản 05: 01 quyền sử dụng đất đã được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 476520 ngày 21/3/2011, thửa đất 

số 106, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.973m2, tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk 

Nông đứng tên ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. 

Nguồn gốc tài sản này là của Công ty TT nhận chuyển nhượng để mở rộng 

kinh doanh. Nguồn gốc số tiền nhận chuyển nhượng này là của công ty TT. Hiện 

nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà T, ông  P. 

Ngoài ra ngày 24/10/2003 vợ chồng ông P, bà T có chuyển nhượng cho vợ 

chồng ông P, bà S2 01 lô đất với diện tích khoảng 800m2 và có làm giấy viết tay 

với nhau được UBND xã chứng thực. Hiện nay chưa sang tên đổi chủ và diện 

tích đất nằm ngoài phần diện tích đất 1.520m2. Vợ chồng ông P, bà S2 đã giao hết 

tiền. 

Về nợ chung:  

Nợ của ông T3 100.000.000 đồng. 

Nợ Ngân hàng TMCP số tiền 1.000.000.000 đồng. 

Nợ ông Đoàn Hữu S1 và bà Nguyễn Thị Thanh T1 800kg cà phê nhân xô.  

Vì vậy bị đơn chỉ đồng ý chia tài sản thứ 02. Còn đối với tất cả các tài sản 

còn lại là tài sản riêng của ông P và Công ty TT nên không đồng ý chia. 

Ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Võ Đình S, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH TT đồng ý với 

quan điểm của bị đơn và không ý kiến gì thêm. 

- Đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần TG ông Tô Tiến D trình bày: 

Về tài sản đã được UBND huyện KP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ngày 04/8/2011, tờ bản đồ số 35, thửa đất số 155, diện tích 10.542m2 tọa lạc 

tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk đứng tên hộ ông Nguyễn Trọng P 

(Nguồn gốc đất là của ông Nguyễn H1 và bà Phạm Thị Bạch L3 là cha mẹ ông 

P). Tôi xác định đây là tài sản của Công ty TG với lý do theo hợp đồng chuyển 

nhượng ngày 08/6/2011 Công ty TG đã nhận chuyển nhượng của bà L3 (mẹ ông 

P) và các anh chị em của ông P, tuy nhiên UBND huyện KP cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Nguyễn Trọng P là không đúng đã có 

kết luận thanh tra số 02 ngày 10/4/2017 của UBND huyện KP đã xác định, tuy 

nhiên UBND huyện chưa hủy được giấy chứng nhận là do đang thế chấp Ngân 

hàng. Do vậy đây là tài sản riêng của ông P. 

- Ông L, đại diện theo ủy quyền của ông Đoàn Hữu S1 có yêu cầu độc lập: 
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Vào năm 2003 ông P có vay của vợ chồng ông Đoàn Hữu S1 và bà Nguyễn 

Thị Thanh T1 1.000kg cà phê nhân xô. Ngày 02/01/2003 ông P có viết giấy cam 

đoan tháng 02/2003 sẽ  thanh toán nhưng đến nay vẫn chưa trả. Vào khoảng giữa 

năm 2009 mẹ ông P có mang 5.000.000đ đến gia đình ông S1, bà T1 và nói là 

anh P gửi, số còn lại thì xin trả sau. Như vậy tính theo giá thị trường thì ông P đã 

trả được 200kg còn nợ lại 800kg. Nay ông Đoàn Hữu S1 và bà Nguyễn Thị 

Thanh T1 khởi kiện yêu cầu ông P có trách nhiệm trả cho bà T1 và ông S1 800kg 

cà phê nhân xô. 

- Ông Nguyễn Văn P và bà Bùi Thị S2 có yêu cầu độc lập: 

Ngày 04/8/2003 vợ chồng ông P, bà S2 có mua của ông P và bà T 01 lô đất 

có diện tích là 800m2 với giá 100.000.000đ. Hiện nay vợ chồng ông P, bà S2 đã 

làm nhà trên đất. Tuy nhiên các bên chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Nay để đảm 

bảo quyền lợi cho ông P, bà S2 yêu cầu Tòa án công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng đất, buộc vợ chồng ông P và bà T hoàn tất các thủ tục sang tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Ông Ngô Đình T3 trình bày: 

Ngày 15/02/2012 vợ chồng ông T3 có chuyển nhượng cho vợ chồng ông P, 

bà T quyền sử dụng đất tại thửa đất số 90, tờ bản đồ 21 và thửa đất số 106 tờ bản 

đồ 21 tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền là 550.000.000đ. 

Vợ chồng ông P, bà T đã trả trước số tiền 450.000.000đ, còn nợ lại 100.000.000đ 

nay vẫn chưa thanh toán. Ông T3 yêu cầu bà T, ông P phải trả cho vợ chồng ông 

T3 số tiền chưa thanh toán. Trong vụ án này, vợ chồng ông T3 không làm đơn 

yêu cầu độc lập. 

Bà Trần Thị L1, ông Ngô Trường L2, ông Ngô Trường H đồng ý với ý kiến 

của ông T3 và không bổ sung gì thêm. 

- Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP trình bày: Công ty TNHH 

TT có dư nợ tại Ngân hàng với số tiền 1.000.000.000đ. Khi vay, Công ty có thế 

chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R510688 được UBND huyện KP 

cấp ngày 21/12/2000 đứng tên hộ Nguyễn Trọng P; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số C758797 được UBND huyện KP cấp ngày 03/01/1994 đứng tên hộ 

Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 

852600 được UBND huyện KP cấp ngày 04/8/2011 đứng tên hộ ông Nguyễn 

Trọng P.  

Đối với vụ án chia tài sản chung sau ly hôn giữa ông P và bà T thì Ngân 

hàng chưa khởi kiện trong vụ án này mà sẽ khởi kiện sau. 

- Ông Lộc Văn C, ông Hoàng Văn V, ông Hoàng Văn N trước đây có mua 

đất của ông Nguyễn Trọng P nhưng không có yêu cầu độc lập trong vụ án này 

nên không đề cập giải quyết. 

* Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 

25/01/2019, của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã 

quyết định: 
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1. Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và Gia đình. Điều 471; Điều 474; Điều 599; 

Điều 600 Bộ luật Dân sự 2005. Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Bùi Thị T. 

1.Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Bùi Thị T. 

1.1 Giao tài sản chung cho bà Bùi Thị T quản lý sử dụng bao gồm: 

1/ Quyền sử dụng đất và nhà ở cấp 4 tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, 

tỉnh Đắk Lắk, được UBND huyện KP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

G 758797 ngày 25/02/1994, tờ bản đồ 135, số thửa 185, diện tích 1.520m2 đứng 

tên ông Nguyễn Trọng P. Có diện tích đo đạc thực tế là 2445 m2 (đã trừ chỉ giới 

đường) trị giá 968.000.000 đồng. 

Tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp đất bà P dài 74,11 m; 

Phía Tây giáp đất bà T4 dài 61,91m; 

Phía Nam giáp quốc lộ 26 dài 47,18 m; 

Phía Bắc giáp đất ông T5 dài 28,87 m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 

Tài sản trên đất 01 nhà xây cấp 4 diện tích 146,23m2, 01 nhà bếp diện tích 

29,52m2 (đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng), 01 giếng nước trị giá 

6.955.000 đồng, 01 cây Ổi trị giá 40.000 đồng, 02 cây Hoàng Nam, 02 cây Bách 

Tùng, 03 cây Bá Diệp (không có giá trong quyết định số 01/2011/QĐ-UBND 

ngày 7/1/2011 nên không định giá), 01 cây Sanh trị giá 80.000 đồng, 01 cây Đu 

Đủ trị giá 40.000 đồng, 01 cây Mít trị giá 250.000 đồng, 03 cây Muồng trị giá 

60.000 đồng. 

Tổng trị giá: 975.425.000 đồng. 

 2/ Quyền sử dụng đất được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BH 476520 ngày 15/02/2011, tại thửa đất số 106, tờ 

bản đồ 21, diện tích 2.973m2 tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk Nông, đứng tên 

ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. Có diện tích đo đạc thực tế là 2972,7 m2 . 

Có giá trị 44.595.000 đồng, tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp thửa đất 90 dài 113,35 m; 

Phía Tây giáp thửa đất 105 dài 109,99 m; 

Phía Nam giáp giáp đường liên xã dài 31,5m; 

Phía Bắc giáp thửa đất 94 dài 23,33 m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 
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3/ Một phần trong quyền sử dụng đất số R 510688 cấp ngày 20/01/2001, tọa 

lạc tại thôn 11, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, tờ bản đồ 21, thửa đất 23, diện 

tích 10.545m2 đứng tên hộ Nguyễn Trọng P: Có diện tích đo đạc thực tế là 

10.623,7 m2 . Có giá trị 270.000.000 đồng, tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp đất ông P, bà T dài 105,56 m; 

Phía Tây giáp đất ông P, bà T dài 121,11 m; 

Phía Nam giáp đất ông B1 dài 94,19 m; 

Phía Bắc giáp đất ông P, bà T dài 91,39 m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 

Tổng giá trị tài sản giao cho bà T là: 1.290.020.000 đồng. 

1.2/ Giao tài sản chung cho ông Nguyễn Trọng P quản lý sử dụng bao gồm: 

1/ Quyền sử dụng đất được UBND huyện J, tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BG 982487 ngày 15/02/2011, thửa số 90, tờ bản đồ 

21, diện tích 2.487m2, tọa lạc tại xã CN, huyện J, tỉnh Đắk Nông đứng tên ông 

Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T. Diện tích đo đạc thực tế là 2486,7 m2 . Có giá 

trị 37.305.000 đồng, tứ cận: 

Phía Đông giáp thửa đất 91 dài 110 m; 

Phía Tây giáp thửa đất 106 dài 113,35 m; 

Phía Nam giáp đường liên xã dài 18,54 m; 

Phía Bắc giáp thửa đất 21 dài 26,67 m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 

2/ Một phần trong quyền sử dụng đất số R 510688 cấp ngày 20/01/2001, tọa 

lạc tại thôn 11, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk, tờ bản đồ 21, thửa đất 23 diện 

tích 2.730m2  đứng tên hộ Nguyễn Trọng P: Diện tích thực tế 2783,7 m2 . Có giá 

trị 70.000.000 đồng có tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp đập KR hạ dài 51,88 m; 

Phía Tây giáp đất ông P, bà T dài 22,32 m; 

Phía Nam giáp đất ông N2 dài 76,82 m; 

Phía Bắc giáp đất ông H dài 76,66m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 

3/ Quyền sử dụng đất được UBND huyện KP cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 04/8/2011, số tờ 35, thửa đất 155, diện tích 10.542m2 tọa lạc tại 

thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk đứng tên hộ ông Nguyễn Trọng P. Có 

diện tích đo đạc thực tế là 10.595,5m2, trị giá 700.000.000 đồng. 

Tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp đất ông Đ1 dài 116,26 m; 
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Phía Tây giáp suối nước dài 102,48 m; 

Phía Nam giáp quốc lộ 26 dài 83,5 m; 

Phía Bắc giáp đất ông Q1 dài 96,47 m. 

(Theo trích đo địa chính thửa đất của Công ty X) 

Tài sản trên đất: 01 hồ nước trị giá 55.717.500 đồng, 1 giếng khoan trị giá 

13.992.000 đồng, 08 cây Bá Diệp, 35 cây Hoàng Nam, 16 cây Bách Tùng, 01 cây 

Bồ Đề, 01 cây Sung (không có giá trong quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 

7/1/2011 nên không định giá), 01 cây Keo Lá Tràm trị giá 79.000 đồng, 01 cây 

Keo Cu Ba trị giá 79.000 đồng, 03 cây Sao 132.000 đồng, 03 cây Sanh trị giá 

3.000.000 đồng, 03 cây Lộc Vừng trị giá 4.500.000 đồng. 

Tổng cộng: 777.420.500 đồng. 

Tổng giá trị tài sản là giao cho ông P là: 884.725.500 đồng. 

Bà Bùi Thị T có nghĩa vụ bù chênh lệch tài sản cho ông Nguyễn Trọng P là: 

302.647.250 đồng.  

2. Chấp nhận đơn khởi kiện độc lập của ông Nguyễn Văn P và bà Bùi Thị 

S2. 

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn 

Văn P và bà Bùi Thị S2 với ông Nguyễn Trọng P và bà Bùi Thị T ký ngày 

04/8/2003 được UBND xã KR, huyện KP xác nhận ngày 24/10/2003 có diện tích 

790m2 có tứ cận như sau: 

Phía Đông giáp đường đi thửa đất 151 và giáp thửa đất 151; 

Phía Tây giáp thửa đất ông P, bà T; 

Phía Nam giáp quốc lộ 26; 

Phía Bắc giáp đất bà D1. 

(Theo sơ đồ xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/10/2016). 

Ông Nguyễn Văn P và bà Bùi Thị S2 được quyền liên hệ với cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. 

3. Chấp nhận đơn khởi kiện độc lập của bà Nguyễn Thị Thanh T1, ông Đoàn 

Hữu S1. 

Buộc ông Nguyễn Trọng P hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Thanh T1, ông 

Đoàn Hữu S1 800 kg cà phê nhân xô. 

4. Tách các khoản nợ của Ngô Đình T3 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam thành một vụ kiện dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

5. Tách hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ông Lộc Văn 

C, ông Hoàng Văn V và ông Hoàng Văn N với ông Nguyễn Trọng P thành một 

vụ kiện dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 
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Chấp nhận việc rút một phần nội dung khởi kiện của bà T đối với các tài 

sản: Nhà và đất tọa lạc tại 237/27 PCT, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 01 xe cẩu; 01 

xe Asia mang BKS 47C-02076; 01 xe ô tô mang BKS 47C02840; 01 xe ô tô 

mang BKS 47C03608; 01 quyền sử dụng đất BA 674995 và quyền sử dụng đất số 

BA 674996 cấp ngày 20/12/2011 đứng tên Công ty TT; 01 quyền sử dụng đất số 

BD 867881 và BD 867882 cấp ngày 15/04/2011 đứng tên Công ty TT; 01 Nhà 

hàng Q tại 01A/12 BT, thành phố B. 

Trường hợp có tranh chấp các đương sự có quyền khởi kiện bằng vụ kiện 

dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

2. Về án phí: Bà Bùi Thị T phải chịu 41.621.118 đồng án phí DSST (phần 

chia tài sản sau ly hôn) và 150.000 đồng án phí DSST (phần chấp nhận đơn khởi 

kiện của ông P, bà S2), tổng phải nộp 41.771.118 đồng, được khấu trừ số tiền 

11.400.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số AA/2012/27840 

ngày 16/12/2014 tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. B. Bà T còn phải nộp 

30.371.118 đồng án phí DSST. 

Ông Nguyễn Trọng P phải chịu 47.621.118 đồng án phí DSST (phần chia tài 

sản chung) và và 150.000 đồng án phí DSST (phần chấp nhận đơn khởi kiện của 

ông P, bà S2) và 1.336.000 đồng án phí (chấp nhận đơn kiện của ông S1 800 kg x 

33.400 đồng/kg = 26.720.000 đồng). Tổng cộng phải nộp là 49.107.118 đồng án 

phí DSST. 

Hoàn trả số tiền 2.500.000 đồng cho ông P và bà S2 đã nộp theo biên lai số 

AA/2014/0035851 ngày 4/3/2016 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố B. 

Hoàn trả số tiền 660.000 đồng cho ông Đoàn Hữu S1 đã nộp theo biên lai số 

AA/2014/0035514 ngày 21/12/2015 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố B. 

Về chi phí thẩm định, định giá tài sản, đo vẽ kỹ thuật thửa đất: Bà T nộp tại 

Tòa án huyện Krông Pắk 7.000.000 đồng, nộp tại Tòa án huyện Cư Jút số tiền 

3.000.000 đồng tổng cộng là 10.000.000 đồng. Ông P nộp tại Tòa án TP Buôn 

Ma Thuột tiền đo vẽ kỹ thuật thửa đất số tiền 15.877.000 đồng. Tổng cộng chi 

phí 25.877.000 đồng mỗi người chịu ½ là 12.938.500 đồng, được khấu trừ số tiền 

các đương đã nộp để chi phí, bà T còn phải nộp 2.938.500 đồng, hoàn trả số tiền 

này cho ông P sau khi thu được của bà T.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 30/01/2019,  người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Đình S có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên quan điểm đã trình bày tại 

phiên tòa sơ thẩm, giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Các đương sự khác giữ nguyên ý kiến đã trình bày trong quá trình tố tụng cũng 

như tại phiên tòa sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến:  
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Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán, Thư ký, các 

đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Cấp sơ thẩm giải quyết vụ án chưa khách quan, triệt để, không tiến 

hành thẩm định, định giá lại tài sản, tuyên án không rõ ràng, vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của các đương sự mà cấp phúc 

thẩm không thể khắc phục được. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 

Điều 308, Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận đơn kháng cáo của đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn, hủy bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-

ST ngày 25/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xe xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ 

lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Bỏ lọt người tham gia tố tụng: 

- Đối với tài sản là quyền sử dụng đất được UBND huyện KP cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 04/8/2011, số tờ 35, thửa đất 155, diện tích 

10.542m2 tọa lạc tại thôn 4, xã KR, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk đứng tên hộ ông 

Nguyễn Trọng P, theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện sau khi ông H1 

mất thì ngày 27/7/2010 mẹ ông P (bà Phạm Thị Bạch L3) có lập di chúc cho các 

con là ông Nguyễn Trọng Đ1, ông Nguyễn Trọng L4, ông Nguyễn Trọng P, sau 

đó những người này lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty 

TG. Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn 

Trọng P, ông L4 đã có khiếu nại về vấn đề này tuy nhiên khi giải quyết việc tranh 

chấp chia tài sản để xác định phần quyền và nghĩa của những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Tòa án cấp sơ thẩm đã không đưa ông L4, ông Đ1 vào tham 

gia tố tụng là thiếu sót. 

- Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đoàn Hữu S1, bà 

Nguyễn Thị Thu T1 có yêu cầu độc lập yêu cầu ông Nguyễn Trọng P có trách 

nhiệm trả cho bà T1 và ông S1 800kg cà phê nhân xô. Khi tham gia tố tụng tại 

Tòa án cấp sơ thẩm thì chỉ có ông Đoàn Hữu S1 ủy quyền cho ông Nguyễn Văn 

L tham gia tố tụng nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa bà T1 vào tham gia tố 

tụng. 

- Đối với tài sản mà bà T yêu cầu Tòa án phân chia là 02 quyền sử dụng đất 

tại huyện J, tỉnh Đắk Nông, có 01 thửa đất được UBND huyện J cấp cho ông Ngô 

Trường L2, ông L2 là người ký hợp đồng sang nhượng cho ông P, bà T và ông P, 

bà T vẫn còn nợ 100.000.000đ chưa thanh toán xong. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 

thẩm không ghi tên ông L2 vào trong số những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trong vụ án. 
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Những thiếu sót trên đã vi phạm quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, tước đi quyền kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thu T1, ông Ngô Trường L2, 

ông Nguyễn Trọng L4, ông Nguyễn Trọng Đ1. 

[1.2] Tại đơn khởi kiện ngày 02/02/2014, bà T khởi kiện yêu cầu chia các tài 

sản trong đó có 03 lô đất và tài sản của Công ty, Tòa án cấp sơ thẩm đã thông báo 

cho bà T về việc tạm ứng án phí và có Thông báo thụ lý vụ án. Đến ngày 

05/8/2015, bà T có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu chia thêm 02 thửa đất tại 

huyện J, tỉnh Đắk Nông nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không làm thủ tục thông báo 

nộp tạm ứng án phí và thông báo thụ lý bổ sung mà giải quyết luôn là vi phạm 

Điều 195, Điều 196 Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục thụ lý vụ án. 

[1.3] Tại bản tự khai của ông Nguyễn Trọng P ngày 31/12/2014, ông P có lời 

khai và yêu cầu Tòa án phân chia 07 lô đất theo quy định của pháp luật nhưng 

cấp sơ thẩm không giải thích cho ông P làm đơn yêu cầu phản tố và nộp tạm ứng 

án phí đối với các tài sản bà T chưa khởi kiện là thiếu sót. 

Đến ngày 10/12/2018, tại biên bản làm việc Tòa án cấp sơ thẩm mới giải thích 

quyền khởi kiện của ông P (sau khi đã thực hiện việc tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải) là vi phạm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ để làm rõ tài sản 

nào là tài sản của Công ty, tài sản nào là tài sản của vợ chồng ông P, bà T; chưa 

đối chất làm rõ nguồn gốc hình thành tài sản và công sức đóng góp của mỗi bên 

là thiếu sót. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên án không rõ ràng khi chấp nhận đơn yêu cầu độc 

lập của ông P và bà S2, công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của các bên nhưng không ghi rõ thửa đất nào, tờ bản đồ số bao nhiêu, khấu trừ 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào gây khó khăn cho việc thi hành án. 

[3] Xét án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ 

chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi các đương sự nên cấp phúc thẩm không 

thể khắc phục được. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị đơn, hủy bản án sơ 

thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết lại vụ án theo đúng quy định 

của pháp luật là phù hợp. 

[4] Về án phí: Do hủy án sơ thẩm nên ông Nguyễn Trọng P không phải chịu án 

phí hôn nhân gia đình phúc thẩm. Ông P được nhận lại 300.000đ tạm ứng án phí 

phúc thẩm đã nộp theo Biên lai số AA/2017/0011850 ngày 14/02/2019 tại Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố B mà ông Võ Đình S đã nộp thay. 

Về án phí chia tài sản, chi phí thu thập chứng cứ sẽ được giải quyết lại khi vụ 

án được tiếp tục giải quyết. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự: 
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[1] Hủy bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 

25/01/2019, của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý, giải quyết sơ 

thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về án phí: 

- Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm: Ông Nguyễn Trọng P không phải 

chịu án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm, được hoàn trả 300.000đ mà ông Võ 

Đình S đã nộp tạm ứng theo Biên lai số AA/2017/0011850 ngày 14/02/2019 tại 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B. 

- Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm và chi phí thu thập chứng cứ sẽ được 

giải quyết khi vụ án được tiếp tục giải quyết. 

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

Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;                     THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                               

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Chi cục THADS Tp. B; 

- Các đương sự; (đã ký) 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

 

                                                                                 Nguyễn Đình Triết 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 

             
 

Bản án số: 24/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 13-11-2019 

V/v tranh chấp về chia tài sản sau 

khi ly hôn. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hà Nam. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Tự Sinh. 

Bà Đỗ Thị Thúy Năng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tuyết Mai, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Hồng Thắng - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2019/TLPT-HNGĐ ngày 04 tháng 10 năm 

2019 về việc tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 25/2019/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 8 năm 2019 

của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 16/2019/QĐ-PT ngày 28 

tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị H; cư trú tại: Đường Hoàng Văn Thái, phường H, 

quận L, thành phố Đà Nẵng.  
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- Bị đơn: Ông Lê Quốc D; cư trú tại: phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. 

- Người kháng cáo: Bà Phạm Thị H, là nguyên đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Phạm Thị H, trình bày:  

- Bà và ông Lê Quốc D đã ly hôn theo Bản án dân sự số: 01/2015/HNGĐ-ST 

ngày 22 tháng 01 năm 2015, của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng, tuy nhiên về tài sản của bà và ông D thì chưa giải quyết phân chia khi ly hôn.  

- Nay bà xác định tài sản chung của bà và ông D trong thời kỳ hôn nhân gồm có 

01 ngôi nhà cấp 4 riêng lẻ, được xây trên thửa đất diện tích 143,9m
2
 tại địa chỉ 

phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. Bà yêu cầu được chia 50% giá trị tài sản nhà 

đất nói trên và nhận giá trị bằng tiền, còn hiện vật là nhà đất thì giao cho ông D sở 

hữu sử dụng. 

Bị đơn ông Lê Quốc D, trình bày: Các nội dung về ly hôn và tài sản chung thì 

ông thống nhất như bà Phạm Thị H đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, về nguồn gốc thửa 

đất mà bà H yêu cầu chia là do ông được Trung đoàn 683 (nay là Lữ đoàn 683) – Cục 

Vận tải – Tổng cục Hậu cần cấp cho cá nhân ông khi kết hôn với bà H. Mặt khác, hiện 

tại ông đang trực tiếp nuôi con Lê Thắng Lợi, sinh ngày 13-7-2005 và ở trong ngôi 

nhà này. Nên đề nghị Tòa án xem xét chia cho ông 70% giá trị tài sản nhà đất nói trên 

và được nhận hiện vật; thối trả giá trị tính thành tiền cho bà H. 

Theo Chứng thư thẩm định giá ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Công ty cổ phầm 

thẩm định giá BTCVALUE, kết luận đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất và giá 

trị nhà ở tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 174, địa chỉ phường H, quận L, thành phố Đà 

Nẵng là 2.041.504.528 đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở 1.864.257.165 đồng 

và giá trị nhà ở 177.247.363 đồng. Giá trị tài sản được định giá này đã được ông D và 

bà H thống nhất theo định giá trên. 
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Với nội dung nói trên, Bản án dân sự sơ thẩm số: 25/2019/HNGĐ-ST ngày 26 

tháng 8 năm 2019, của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xử 

và quyết định: 

Căn cứ các điều 33, 38 và 59 của Luật hôn nhân và gia đình; Điều 147, Điều 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn khởi kiện về việc chia tài sản chung sau khi ly hôn của bà Phạm 

Thị H đối với ông Lê Quốc D. 

Tuyên xử:  

Tài sản là 01 ngôi nhà cấp 4, diện tích xây dựng 131m
2
, nhà xây trên diện tích 

đất 143,9m
2
 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 174 tại phường H, quận L, thành phố Đà 

Nẵng, được Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 23-11-2009 là tài sản chung của bà Phạm Thị H và ông 

Lê Quốc D; có giá trị 2.041.504.000 đồng, trong đó giá trị đất 1.864.257.000 đồng và 

giá trị nhà 177.247.000 đồng; được chia cụ thể như sau: 

- Bà Phạm Thị H được nhận giá trị nhà và đất tương đương số tiền 647.900.600 

đồng 

- Ông Lê Quốc D được nhận giá trị nhà và đất tương đương số tiền 

1.393.603.400 đồng. 

Giao cho ông Lê Quốc D tài sản là nhà và đất nói trên tại phường H, quận L, 

thành phố Đà Nẵng. 

Ông Lê Quốc D có nghĩa vụ thanh toán cho bà Phạm Thị H số tiền 647.900.600 

đồng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về quyền, nghĩa vụ thi hành án; án phí và quyền 

kháng cáo cho các đương sự biết theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 06-9-2019, bà Phạm Thị H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết chia cho bà 50% giá trị quyền sử dụng đất tại 

phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, sau khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Xét kháng cáo của bà Phạm Thị H về yêu cầu được chia 50% giá trị quyền 

sử dụng đất tại phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, thì thấy: 

Cục Vận tải – Tổng cục Hậu cần đã có quyết định cấp cho ông Lê Quốc D thửa 

đất diện tích 144m
2
 tại xã Hòa Khánh, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, 

nay là phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng (Sau đây gọi tắt là nhà đất tại tổ 12). 

Năm 1998, ông D kết hôn với bà Phạm Thị H và về làm nhà chung sống ở nhà đất tại 

tổ 12. Sau đó, ông D làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

có lập Giấy thỏa thuận đồng sở hữu ghi ngày 03 tháng 8 năm 2009 để cho bà H cùng 

đứng tên sở hữu nhà đất tại tổ 12; ngày 23 tháng 11 năm 2009, ông D và bà H được 

Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Ông D và bà H ly hôn theo Bản án số 01/2015/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 

01 năm 2015 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; còn về tài 

sản thì chưa chia.  

Như vậy, xác định được thời kỳ hôn nhân thì ông D và bà H đã tạo lập được tài 

sản trên đất là ngôi nhà và các công trình xây dựng khác tại tổ 12, nên Tòa án cấp sơ 

thẩm đã chấp nhận yêu cầu của bà H để chia cho bà 50% giá trị tài sản này là đúng 

với quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình. Đối với quyền sử 

dụng đất tại tổ 12, thì thấy: Cục Vận tải – Tổng cục Hậu cần đã cấp đất cho cá nhân 

ông Lê Quốc D; trong thời kỳ hôn nhân, ngày 03-8-2009 thì ông D mới có văn bản để 
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cho bà H cùng đứng tên quyền sử dụng đất, như vậy xác định được nguyên trước đây 

tài sản này là của ông D tạo lập, do đó Hội đồng xét xử sơ thẩm chia cho ông D 70% 

giá trị và chia cho bà H 30% giá trị; tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy 

bản thân bà H đã cùng chung sống với ông D tại đây từ khi kết hôn năm 1998 cho đến 

khi ly hôn năm 2015, bà đã có đóng góp công sức trong việc quản lý, bảo quản, làm 

tăng giá trị quyền sử dụng đất tại tổ 12 như hiện nay nên cần xem xét chia cho bà 35% 

giá trị quyền sử dụng đất và phần còn lại chia của ông D, đồng thời giao cho ông D 

được sở hữu sử dụng nhà đất, là đúng với quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật hôn 

nhân và gia đình và hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một 

số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao và Bộ Tư pháp, nên cần sửa bản án sơ thẩm để chấp nhận một phần yêu 

cầu kháng cáo của bà H. 

[2] Về chia giá trị quyền sử dụng đất cụ thể như sau: Theo Chứng thư thẩm 

định giá ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Công ty cổ phầm thẩm định giá BTCVALUE, 

kết luận đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất và giá trị nhà ở tại thửa đất số 84, 

tờ bản đồ số 174, địa chỉ phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng là 2.041.504.528 

đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở 1.864.257.165 đồng và giá trị nhà ở 

177.247.363 đồng, đã được ông Lê Quốc D và bà Phạm Thị H thống nhất về giá. Nên 

giá trị quyền sử dụng đất chia cho bà H là 652.490.007 đồng (1.864.257.165 đồng x 

35%); cộng với giá trị quyền sở hữu nhà chia cho bà H là 88.623.682; tổng cộng giá 

trị tài sản bà H được chia là 741.113.689 đồng. Tổng giá trị tài sản còn lại được chia 

cho ông D là 1.300.390.839 đồng. 

[3] Về án phí:  

Do sửa bản án sơ thẩm về xác định lại tỷ lệ tài sản chia cho ông D và bà H nên 

cần sửa phần án phí dân sự sơ thẩm cho phù hợp với quy định tại Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, cụ thể: Bà Phạm Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với 
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phần tài sản bà được chia là 33.644.547 đồng. Ông Lê Quốc D phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm đối với phần tài sản ông được chia là 51.011.725 đồng. 

Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo bà Phạm Thị H không phải chịu án 

phí phúc thẩm, theo quy định tại Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát 

về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc 

thẩm và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; không chấp kháng cáo của bà Phạm Thị H; giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 

25/2019/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 8 năm 2019, của Tòa án nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận một phần 

kháng cáo của bà Phạm Thị H. 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 25/2019/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 8 năm 2019, 

của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ vào Điều 33 và Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình; Điều 147 và 

Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị H đối với ông Lê 

Quốc D về việc tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn. 
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2. Chia hiện vật là nhà, đất tại địa chỉ phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng 

cho ông Lê Quốc D tính thành tiền là 1.300.390.839 (Một tỷ, ba trăm triệu, ba trăm 

chín mươi ngàn, tám trăm ba mươi chín đồng). 

3. Chia giá trị nhà, đất tại địa chỉ phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng cho bà 

Phạm Thị H tính thành tiền là 741.113.689 đồng (Bảy trăm bốn mươi mốt triệu, một 

trăm mười ba ngàn, sáu trăm tám mươi chín đồng). 

Ông Lê Quốc D có nghĩa vụ thanh toán cho bà Phạm Thị H số tiền được chia 

nói trên là 741.113.689 đồng (Bảy trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm mười ba ngàn, 

sáu trăm tám mươi chín đồng). 

Kể từ ngày bên có quyền có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên có nghĩa vụ chậm 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thì còn phải trả lãi đối với số tiền chậm thực hiện 

nghĩa vụ theo lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

4. Giao cho ông Lê Quốc D quyền sở hữu sử dụng nhà, đất tại địa chỉ phường 

H, quận L, thành phố Đà Nẵng; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban 

nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

Ông Lê Quốc D có quyền và nghĩa vụ liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

5. Về án phí: 

Bà Phạm Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản là 33.644.547 

đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 12.000.000 đồng 

theo biên lai thu số 0005941 ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; bà H còn phải nộp 21.644.547 đồng (Hai 

mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn, năm trăm bốn mươi bảy đồng) tiền án 

phí dân sự sơ thẩm. 

156



 

8 

Ông Lê Quốc D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản là 51.011.725 

đồng (Năm mươi mốt triệu, không trăm mười một ngàn, bảy trăm hai mươi lăm 

đồng). 

Bà Phạm Thị H không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho bà H 

300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên 

lai số 0006434 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Hà Nam 

 

 

 

157



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THẨM PHÁN 

Lê Tự Sinh      Đỗ Thị Thúy Năng 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Ngô Hà Nam 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

     

Bản án số: 113/2020/HNGĐ-PT 

Ngày 03-3-2020 

V/v Tranh chấp tài sản chung      

sau ly hôn 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Trịnh Minh Đức. 

Các Thẩm phán:                       Bà Trần Thị Nhung. 

                                                         Bà Lưu Thị Thủy Tiên.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Trường An – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Đỗ Văn Hiếu – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03/3/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý số 119/2019/TLPT-

HNGĐ ngày 07 tháng 10 năm 2019 về việc “Tranh chấp tài sản chung sau ly hôn”. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 1087/2019/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 8 

năm 2019 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 756/2020/QĐ-PT ngày 14 

tháng 02 năm 2020 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1974. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 276/118 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc M, sinh năm 1971. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thùy D. 

Địa chỉ liên lạc: Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị P và bị đơn ông Nguyễn Ngọc M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, nguyên đơn bà Nguyễn Thị P trình bày:  
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Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M đã ly hôn theo Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 1525/2016/QĐHNGĐ-ST ngày 

17/11/2016 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, về tài sản 

chung: Bà P và ông M tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. Ngày 

01/11/2017, bà P và ông M lập bản cam kết chia tài sản chung với nội dung: Bà P và 

ông M thỏa thuận tài sản chung gồm căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 35A/414 đường O) và thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 

xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; hai tài sản trên được chia đôi theo giá trị 

ngày các bên có yêu cầu và được chia sau 06 tháng kể từ ngày lập biên bản cam kết 

khi một trong hai bên có yêu cầu chia. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày 

lập biên bản, ông M vẫn không chia tài sản chung như đã thỏa thuận. Do đó, bà P khởi 

kiện yêu cầu Tòa án: Xác định tài sản là nhà đất nêu trên là tài sản chung của bà P và 

ông M và phân chia theo thỏa thuận. 

Đối với yêu cầu phản tố của ông M yêu cầu bà P chia số tiền 350.000.000đ (Ba 

trăm năm mươi triệu đồng) tương đương ½ giá trị căn nhà số 7C (số cũ 15) đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, 

bà P đã bán và gửi tiền tại Ngân hàng TMCP T – Chi nhánh V; bà P không đồng ý vì: 

Sau khi bán nhà 7C, số tiền gửi Ngân hàng bà P đã rút ra theo yêu cầu của ông M để 

ông M mua cổ phiếu và sự việc này xảy ra trong thời kỳ hôn nhân. Kể từ thời điểm ly 

hôn cho đến nay, số tiền ông M yêu cầu phân chia không còn trong Ngân hàng.  

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc M trình bày: 

Ông M không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà P với lý do: Căn nhà Số 159 

đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 35A/414 đường O) 

được mua vào tháng 4/1993, đây là tài sản có trước thời kỳ hôn nhân nên là tài sản 

riêng của ông M. Bà P đã lén lấy giấy tờ căn nhà và giả mạo chữ ký của ông M để 

được đứng tên sở hữu đối với căn nhà. Đối với thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù được mua trong thời kỳ hôn nhân nhưng là 

tài sản riêng được mua bằng tiền mà mẹ ông M cho ông M. 

Ông M có yêu cầu phản tố, yêu cầu bà P chia số tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm 

mươi triệu đồng) tương đương ½ giá trị căn nhà số 7C (số cũ 15) đường N, Phường M, 

quận V, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, bà P đã bán 

và gửi tiền tại Ngân hàng TMCP T – Chi nhánh V.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà P, ông M đã thỏa thuận được việc giải quyết phân chia 

tài sản chung và ông M rút yêu cầu phản tố. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 1087/2019/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 8 

năm 2019 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1. Bà Nguyễn Thị P được trọn quyền sử dụng thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã 

H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 140m2 và tài sản trên đất theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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2. Ông Nguyễn Ngọc M trọn quyền sở hữu nhà đất tại Số 159 đường N, Phường 

M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân 

dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh và có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị P số tiền 

500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) trong thời hạn hai tháng kể từ ngày xét xử là 

ngày 22/8/2019. 

3. Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M được quyền liên hệ với các cơ quan 

có thẩm quyền để đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đất đối với các tài 

sản đã thỏa thuận phân chia nêu trên. 

4. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Ngọc M. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án, quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 03/9/2019, ông Nguyễn Ngọc M kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu 

cầu cấp phúc thẩm xem xét giải quyết:  

- Xác định căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh và quyền sử dụng thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ 

Chí Minh, diện tích 140m2 là tài sản riêng của ông Nguyễn Ngọc M. 

- Yêu cầu xem xét lại yêu cầu phản tố của ông M yêu cầu bà P chia số tiền 

350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng). 

Ngày 06/9/2019, bà Nguyễn Thị P kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu 

cấp phúc thẩm xem xét giải quyết: 

- Xác định căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh và quyền sử dụng thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ 

Chí Minh, diện tích 140m2 là tài sản chung của ông Nguyễn Ngọc M và bà Nguyễn 

Thị P trong thời kỳ hôn nhân. 

- Yêu cầu được hưởng ½ giá trị tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân, cụ thể: 

+ Bà Nguyễn Thị P được trọn quyền sử dụng thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã 

H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 140m2 và tài sản trên đất theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Ông Nguyễn Ngọc M trọn quyền sở hữu nhà đất tại Số 159 đường N, Phường 

M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân 

dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Ngọc M có nghĩa vụ trả cho bà 

Nguyễn Thị P thêm số tiền 2.122.417.003đ (Hai tỷ một trăm hai mươi hai triệu bốn 

trăm mười bảy ngàn không trăm lẻ ba đồng).  
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Sau khi thụ lý phúc thẩm, ngày 14/02/2020, bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn 

Ngọc M tự nguyện thỏa thuận giải quyết toàn bộ vụ án giữa bà Nguyễn Thị P và ông 

Nguyễn Ngọc M cụ thể như sau:  

1. Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là: Căn nhà Số 159 đường 

N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện 

tích xây dựng 76,4m2, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh và diện tích đất 140m2 trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 

20m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 

14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Về giá trị tài sản chung tranh chấp: Căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận 

V, Thành phố Hồ Chí Minh được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá ngày 

16/10/2018 của Công ty TNHH Thẩm định giá B 4.844.834.005đ (Bốn tỷ tám trăm 

bốn mươi bốn triệu tám trăm ba mươi bốn ngàn lẻ năm đồng) là quá cao vì căn nhà Số 

159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh nằm hoàn toàn trong quy 

hoạch đường dự phóng 40m theo Quyết định số 9521/KTST – QH ngày 17/6/1997 

nhưng khi thẩm định giá, cơ quan thẩm định đã không xem xét nên bà P và ông M 

thống nhất thỏa thuận giá trị tài sản tranh chấp như sau: Căn nhà Số 159 đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 3.200.000.000đ (Ba tỷ hai trăm 

triệu đồng); Diện tích đất 140m2, trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất 

trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố 

Hồ Chí Minh, trị giá là 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng). Tổng cộng giá trị tài sản 

chung tranh chấp là 3.800.000.000đ (Ba tỷ tám trăm triệu đồng). 

3. Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M thống nhất thỏa thuận chia tài sản 

chung của vợ chồng sau khi ly hôn, mỗi người 50% giá trị tài sản, cụ thể như sau:  

- Ông Nguyễn Ngọc M được trọn quyền sử dụng diện tích đất 140m2 trong đó có 

120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ 

số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P trọn quyền sở hữu căn nhà và đất tại Số 159 đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện 

tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số 

tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao thêm cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền chênh 

lệch là 1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), thi hành ngay khi Bản án có hiệu 
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lực pháp luật. Ngay khi bà Nguyễn Thị P thi hành xong cho ông Nguyễn Ngọc M số 

tiền 1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), bà Nguyễn Thị P được quyền liên hệ 

với các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở hữu 

nhà đất đối với căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ 

Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 

76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản 

đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 

của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao cho ông Nguyễn Ngọc M 01 (Một) bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi Bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

- Ông Nguyễn Ngọc M có nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại 

Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô 

thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột 

gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi nhận đủ số tiền 1.300.000.000đ (Một tỷ ba 

trăm triệu đồng) do bà Nguyễn Thị P giao. Ngay khi ông Nguyễn Ngọc M thi hành 

xong nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường 

M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc M được quyền liên hệ với các 

cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

140m2 trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 

đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M yêu cầu cấp phúc thẩm công nhận sự 

thỏa thuận nêu trên và yêu cẩu vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. 

Ngày 14/02/2020, ông Nguyễn Ngọc M rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo và rút yêu 

cầu định giá tài sản. 

Ngày 17/02/2020, Tòa án làm việc và thông báo cho người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà Nguyễn Thùy D biết nội dung thỏa thuận ngày 14/02/2020 giữa bà 

Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M. Bà Nguyễn Thùy D không có ý kiến về nội 

dung thỏa thuận ngày 14/02/2020 giữa bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M và 

cũng không tranh chấp gì liên quan đến căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh, bà D xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.     

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:  

163



 

 

 

6  

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử phúc thẩm và các 

đương sự thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về hình thức đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn 

Ngọc M còn trong thời hạn luật định nên hợp lệ.  

Về nội dung kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc M: Ngày 14/02/2020, ông Nguyễn 

Ngọc M rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo, căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 289, Khoản 5 

Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử 

phúc thẩm yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc M. 

Về nội dung kháng cáo của bà Nguyễn Thị P: Ngày 14/02/2020, bà Nguyễn Thị 

P và ông Nguyễn Ngọc M tự nguyện thỏa thuận giải quyết toàn bộ vụ án giữa bà 

Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M, giải quyết toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bà 

Nguyễn Thị P đã được cấp phúc thẩm lập biên bản ghi nhận, xét thấy sự thỏa thuận 

của các đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội, đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300, Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, sửa Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 1087/2019/HNGĐ-ST ngày 26 

tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

I. Xét sự vắng mặt của các đương sự bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn Ngọc M và 

bà Nguyễn Thùy D tại phiên tòa phúc thẩm: Các đương sự đã có yêu cầu xét xử vắng 

mặt, căn cứ Khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tiến hành phiên tòa 

phúc thẩm xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn Ngọc M và bà Nguyễn 

Thùy D. 

II. Về thủ tục tố tụng:  

Ông Nguyễn Ngọc M, bà Nguyễn Thị P có đơn kháng cáo ngày 03/9/2019 và 

06/9/2019 còn trong hạn luật định nên cấp phúc thẩm chấp nhận xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 

III. Xét đơn rút đơn kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc M: 

Ngày 14/02/2020, ông Nguyễn Ngọc M có đơn yêu cầu rút toàn bộ yêu cầu 

kháng cáo; xét thấy đơn của ông Nguyễn Ngọc M là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp 

Điểm b Khoản 1 Điều 289 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử căn cứ 

Khoản 5 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đình chỉ xét xử phúc thẩm yêu 

cầu kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc M. 

IV. Xét nội dung kháng cáo của bà Nguyễn Thị P và sự thỏa thuận giải quyết 

toàn bộ vụ án giữa bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M ngày 14/02/2020, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 
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1. Thỏa thuận giữa bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M về tài sản chung 

của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chưa chia; thỏa thuận phương thức chia tài sản 

chung giữa bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M:  

- Về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chưa chia: Bà P và ông 

M thống nhất xác định căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ 

Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, kết cấu tường 

gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, 

quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân 

dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh và diện tích đất 140m2 trong đó có 120m2 đất ở 

tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh là 

tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.  

Xét thấy việc thỏa thuận nêu trên của bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M 

là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội, 

phù hợp Điều 5, Điều 212, Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên chấp nhận. 

- Về phương thức chia tài sản chung mỗi người 50% giá trị tài sản: 

+ Ông Nguyễn Ngọc M được trọn quyền sử dụng diện tích đất 140m2 trong đó có 

120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ 

số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Bà Nguyễn Thị P trọn quyền sở hữu căn nhà và đất tại Số 159 đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện 

tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số 

tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao thêm cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền 

chênh lệch là 1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), thi hành ngay khi Bản án có 

hiệu lực pháp luật. Ngay khi bà Nguyễn Thị P thi hành xong cho ông Nguyễn Ngọc M 

số tiền 1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), bà Nguyễn Thị P được quyền liên 

hệ với các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở 

hữu nhà đất đối với căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố 

Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích 

sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ 

bản đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 

10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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+ Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao cho ông Nguyễn Ngọc M 01 (Một) bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi Bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

+ Ông Nguyễn Ngọc M có nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại 

Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô 

thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột 

gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi nhận đủ số tiền 1.300.000.000đ (Một tỷ ba 

trăm triệu đồng) do bà Nguyễn Thị P giao. Ngay khi ông Nguyễn Ngọc M thi hành 

xong nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường 

M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc M được quyền liên hệ với các 

cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

140m2 trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 

đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét thấy việc thỏa thuận nêu trên của bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc M 

là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội, 

phù hợp Điều 5, Điều 212, Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên chấp nhận.  

2. Về thỏa thuận giá trị tài sản chung tranh chấp: Căn nhà Số 159 đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 3.200.000.000đ (Ba tỷ hai trăm 

triệu đồng); Diện tích đất 140m2, trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất 

trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố 

Hồ Chí Minh, trị giá là 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng). Tổng cộng giá trị tài sản 

chung tranh chấp là 3.800.000.000đ (Ba tỷ tám trăm triệu đồng). Xét thấy tại cấp sơ 

thẩm, căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh được 

thẩm định tại chứng thư thẩm định giá ngày 16/10/2018 của Công ty TNHH Thẩm 

định giá B 4.844.834.005đ (Bốn tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm ba mươi bốn 

ngàn lẻ năm đồng); Tuy nhiên, qua kiểm tra chứng cứ thể hiện căn nhà Số 159 đường 

N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh nằm hoàn toàn trong quy hoạch 

đường dự phóng 40m theo Quyết định số 9521/KTST – QH ngày 17/6/1997 của Kiến 

trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi thẩm định giá, cơ quan thẩm định 

đã không xem xét, song song đó bà P và ông M thỏa thuận giá trị căn nhà này là 

3.200.000.000đ (Ba tỷ hai trăm triệu đồng) cũng không vi phạm Quyết định số 

02/2020/QĐ – UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, phù hợp Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Điều 3 Thông tư liên tịch 

số 02/2014/TTLT – TANDTC – VKSNDTC – BTP – BTC ngày 28/3/2014 của Tòa án 

nhân dân Tối cao – Viện kiểm sát nhân dân Tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính nên 

chấp nhận thỏa thuận giá trị tài sản chung tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị P và ông 
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Nguyễn Ngọc M ngày 14/02/2020 về giá trị căn nhà Số 159 đường N, Phường M, 

quận V, Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 3.200.000.000đ (Ba tỷ hai trăm triệu đồng); 

Diện tích đất 140m2, trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu 

năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, 

trị giá là 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng). Tổng cộng giá trị tài sản chung tranh 

chấp là 3.800.000.000đ (Ba tỷ tám trăm triệu đồng). 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thùy D:   

Ngày 17/02/2020, Tòa án đã thông báo cho bà D biết việc thỏa thuận giữa bà P 

và ông M ngày 14/02/2020, bà D đã trình bày bà D thuê một phần căn nhà Số 159 

đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh của ông M để kinh doanh 

thuốc tây, quá trình thuê bà D không có sửa chữa, xây dựng liên quan đến phần nhà 

thuê, hiện nay hợp đồng thuê nhà giữa bà D và ông M đã chấm dứt, bà D sẽ sắp xếp trả 

lại phần nhà thuê, không có ý kiến tranh chấp gì. Xét thấy, sự thỏa thuận giữa bà P và 

ông M ngày 14/02/2020 không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của bà Nguyễn 

Thùy D nên quyết định xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thùy D theo quy định tại Khoản 3 

Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Từ những nhận định nêu trên, xét thấy sự thỏa thuận của bà Nguyễn Thị P và ông 

Nguyễn Ngọc M ngày 14/02/2020 là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm 

của luật và không trái đạo đức xã hội; căn cứ Điều 300, Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, sửa Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 1087/2019/HNGĐ-

ST ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa Bản án sơ thẩm nên bà Nguyễn Thị P không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Ông Nguyễn Ngọc M rút kháng cáo trước khi mở 

phiên tòa phúc thẩm phải chịu 50% mức án phí dân sự phúc thẩm. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn Ngọc M phải chịu trên 

giá trị tài sản chung được chia theo quy định tại Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015.  

Xét ý kiến phát biểu đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh tại phiên tòa, như nhận định nêu trên, xét thấy có cơ sở nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 5, Điều 104, Điều 147, Khoản 2 Điều 148, Khoản 3 Điều 212, 

Điều 246, Điểm b Khoản 1 Điều 289, Điều 293, Khoản 2 Điều 296, Điều 300, Khoản 

2 Khoản 5 Điều 308, Điều 310, Điều 313  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 33, 38, 39, 59, 62, 63 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Áp dụng Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT – TANDTC – VKSNDTC 

– BTP – BTC ngày 28/3/2014 của Tòa án nhân dân Tối cao – Viện kiểm sát nhân dân 

Tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính; 
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Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

I. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc 

M.  

II. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị P. 

III. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự bà Nguyễn Thị P, ông Nguyễn 

Ngọc M; Sửa Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 1087/2019/HNGĐ-ST ngày 26 

tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như 

sau: 

1. Tài sản chung của ông Nguyễn Ngọc M và bà Nguyễn Thị P trong thời kỳ hôn 

nhân chưa chia gồm:  

- Căn nhà Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện 

tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu 

tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy 

ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Diện tích đất 140m2, trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây 

lâu năm, thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy 

ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phân chia tài sản chung của ông Nguyễn Ngọc M và bà Nguyễn Thị P trong 

thời kỳ hôn nhân cụ thể như sau: 

- Ông Nguyễn Ngọc M được trọn quyền sử dụng diện tích đất 140m2 trong đó có 

120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 539 tờ bản đồ 

số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P trọn quyền sở hữu căn nhà và đất tại Số 159 đường N, 

Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện 

tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số 

tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền chênh lệch 

là 1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), thi hành ngay khi Bản án có hiệu lực 
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pháp luật. Ngay khi bà Nguyễn Thị P thi hành xong cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền 

1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồng), bà Nguyễn Thị P được quyền liên hệ với 

các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà 

đất đối với căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí 

Minh, diện tích đất ở tại đô thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 

76,4m2, kết cấu tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản 

đồ số 12, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 

của Ủy ban nhân dân quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Thị P có nghĩa vụ giao cho ông Nguyễn Ngọc M 01 (Một) bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi Bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

- Ông Nguyễn Ngọc M có nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại 

Số 159 đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở tại đô 

thị 79,6m2, diện tích xây dựng 76,4m2, diện tích sàn 76,4m2, kết cấu tường gạch, cột 

gạch, mái tôn, số tầng 01, thuộc thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12, Phường M, quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất số CH00227 ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận V, 

Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành ngay khi nhận đủ số tiền 1.300.000.000đ (Một tỷ ba 

trăm triệu đồng) do bà Nguyễn Thị P giao. Ngay khi ông Nguyễn Ngọc M thi hành 

xong nghĩa vụ giao cho bà Nguyễn Thị P căn nhà và đất tại Số 159 đường N, Phường 

M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc M được quyền liên hệ với các 

cơ quan có thẩm quyền để đăng ký xác lập quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

140m2 trong đó có 120m2 đất ở tại nông thôn, 20m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 

đất số 539 tờ bản đồ số 47 xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H00534/16 ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày ông Nguyễn Ngọc M có 

đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Nguyễn Thị P chậm thi hành hoặc không thi hành số 

tiền như đã nêu trên, thì phải chịu tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất được quy định tại 

Điều 357, 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi 

hành án.  

Hai bên đương sự tự nguyện thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án dân 

sự có thẩm quyền thi hành. 

3. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc M yêu cầu bà Nguyễn Thị 

P chia số tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng) tương đương ½ giá trị căn 

nhà số 7C (số cũ 15) đường N, Phường M, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân, bà P đã bán và gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần T – Chi nhánh V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: 
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- Bà Nguyễn Thị P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 69.000.000đ (Sáu mươi 

chín triệu đồng) nhưng được cấn trừ số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm bà Nguyễn 

Thị P đã nộp là 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số 0029625 ngày 11/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận V, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị P phải nộp thêm tiền án phí dân sự sơ thẩm là 

48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng).   

- Ông Nguyễn Ngọc M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 69.000.000đ (Sáu 

mươi chín triệu đồng). 

- Hoàn trả cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã 

nộp là 8.750.000đ (Tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số 0001091 ngày 06/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận V, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

5. Án phí dân sự phúc thẩm: 

- Bà Nguyễn Thị P không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho bà 

Nguyễn Thị P số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000đ (Bà trăm 

ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001545 ngày 09/9/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ông Nguyễn Ngọc M phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 150.000đ (Một trăm 

năm mươi ngàn đồng) nhưng được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc 

thẩm ông Nguyễn Ngọc M đã nộp là 300.000đ (Bà trăm ngàn đồng) theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí số 0001537 ngày 09/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

V, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn trả cho ông Nguyễn Ngọc M số tiền 150.000đ (Một 

trăm năm mươi ngàn đồng). 

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án; 

quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được áp 

dụng theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật thi hành. 

       Nơi nhận: 

       - TAND Tối cao; 

       - TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

       - VKSND Cấp cao tại TP.HCM; 

       - VKSND TP.HCM; 

       - TAND quận V; 

       - Chi cục THADS quận V; 

       - Các đương sự; 

       - Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

   

 

 

Phan Trịnh Minh Đức 
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                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TỈNH BẮC GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

  Bản án: 10/2020/HNGĐ-PT 

 

             Ngày 06/3/2020 

            V/v Chia tài sản chung sau khi ly hôn 

                      

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Hiền 

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Hải Vinh 

                                                     Ông Ong Thân Thắng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân  - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Tuyết  - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 06 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 60/2019/HNGĐ-PT ngày 18 tháng 12 

năm 2019, về việc tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn. 

Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 14/2019/ HNGĐ-ST ngày 

17/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện S bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2019/QĐPT-HNGĐ ngày 25 

tháng 12 năm 2019, Quyết hoãn phiên tòa số: 01/2019/QĐST-HNGĐ  ngày 14  

tháng 01 năm 2019 và Thông báo thay đổi thời mở lại phiên tòa số 54/2020/TB-PT 

ngày 12/02/2020 giữa các đương sự: 

-Nguyên đơn: Chị Hoàng Thị B, sinh năm 1983  (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn V, xã A, huyện S, tỉnh Bắc Giang. 

-Bị đơn: Anh Chu Văn M, sinh năm 1983 (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Q, huyện S, tỉnh Bắc Giang.   

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Hoàng Thị C, sinh năm 1931 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Q, huyện S, tỉnh Bắc Giang.  

(Bà C ủy quyền cho anh  Chu Văn M; văn bản ủy quyền ngày 17/6/2019; 

anh M xin vắng mặt).  

-Người kháng cáo: Bị đơn anh Chu Văn M 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Trong đơn khởi kiện, những lời khai tiếp theo trong quá trình tham gia tố 

tụng và tại phiên tòa nguyên đơn chị Hoàng Thị B trình bày:   

Chị kết hôn với anh Chu Văn M vào năm 2003; tháng 01 năm 2018 đã được 

Tòa án giải quyết cho ly hôn. Sau khi ly hôn ngày 09/3/2018 chị và anh M lại đi 

đăng ký kết hôn và về chung sống cùng nhau, do mâu thuẫn vợ chồng nên ngày 

12/9/2018 Tòa án giải quyết cho ly hôn. 

Sau 2 lần Tòa án giải quyết cho ly hôn, về tài sản chị và anh M chưa giải 

quyết và chưa yêu cầu Tòa án giải quyết, tài sản tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của 

chị và anh M gồm có: 01 nhà tạm cấp 4 lợp ngói, trên diện tích đất vườn 464m
2
 tại 

Thôn B, xã B, huyện L đa ̃có giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất số BĐ 188430, 

ngày 24/5/2011 do UBND huyện L cấp mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị 

B, 01 nhà xây 4 gian cấp 4 lợp ngói xây dựng năm 2015 trên diện tích đất 4.000m
2
, 

đất của cá nhân anh Chu Văn M, đất đã được UBND huyện S cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vào năm 2014 tại thôn Đ, xã Q, huyêṇ S. Ngoài ra, còn một số 

tài sản khác giá trị thấp hoặc không còn giá trị chị không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

  Quá trình hình thành các tài sản trên thì chị có công đóng góp nhiều hơn, vì 

ngoài giờ giảng dậy học trên lớp ra chị còn làm tăng gia cùng gia đình, anh M thì 

hay trai gái, tiền có bao nhiêu cũng tiêu hết, bà C thì đã hết tuổi lao động từ lâu, 

không có lương hưu và thu nhập, nên việc đóng góp tiền để hình thành các tài sản 

trên của bà C là không có. 

Chị đề nghị được sở hữu 01nhà cấp 4 lợp ngói, trên diện tích đất vườn 

464m
2
 tại Thôn B, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang đa ̃có giấy chứng nhâṇ quyền sử 

dụng đất do UBND huyện L cấp mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị B. 

Anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ quản lý, sở hữu gồm 01 nhà xây 

cấp 4 lợp ngói trên diện tích đất ở 360m
2
, nhà ngang, sân, bán mái và công trình 

phụ, tại thôn Đ, xã Q, huyêṇ S.  

Về tiền chênh lệch chia tài sản đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Bị đơn anh Chu Văn M trình bầy: Anh xác nhận một phần lời khai của chị B 

và  trình bầy thêm anh kết hôn với chị Hoàng Thị B vào năm 2003 đến tháng 01 

năm 2018 vợ chồng đã được Tòa án giải quyết cho ly hôn. Sau khi ly hôn thì ngày 

09/3/2018 vợ chồng lại đi đăng ký kết hôn và về chung sống cùng nhau, do mâu 

thuẫn vợ chồng nên ngày 12/9/2018 Tòa án đã giải quyết cho ly hôn. 

Sau 2 lần Tòa án giải quyết cho ly hôn, về tài sản anh và chị B không tự giải 

quyết được, chưa yêu cầu Tòa án giải quyết; về tài sản gồm có: 01 nhà tạm cấp 4 

lợp ngói, trên diện tích đất vườn 464m
2
 tại Th ôn B, xã B, huyện L đã có giấy 

chứng nhâṇ quyền sử dụng đất, do UBND huyện L cấp mang tên ông Chu Văn M, 

bà Hoàng Thị B, 01 nhà xây 4 gian cấp 4 lợp ngói xây dựng năm 2015 (trên diện 
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tích đất 4.000m
2
, đất mang tên anh, đất này đã được UBND huyện S cấp gi ấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2014 tại thôn Đ, xã Q, huyêṇ S). Ngoài ra, 

còn một số tài sản khác giá trị thấp không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Chị B yêu cầu chia tài sản như ý kiến chị B anh không đồng ý, vì toàn bộ tài 

sản chung của anh và chị B là do anh và mẹ anh bỏ tiền ra làm, còn chị B không có 

công sức đóng góp, chị B lương thấp lại hay đi học nên tiền lương chỉ đủ chị B chi 

tiêu cá nhân. 

Đối với số tiền vay Ngân hành chính sách xã hội huyện S số tiền 

35.000.000đ, Ngân hàng nông nghiệp huyện S 50.000.000đồng và chị Hoàng Thị 

Thúy N 3 chỉ vàng anh tự vay và đã tự trả xong, anh không yêu cầu Tòa án xem 

xét, giải quyết. 

  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị C trình bày: Bà 

đồng ý quan điểm cũng như ý kiến của anh Chu Văn M là người đại diện theo ủy 

quyền.  

Tại phiên toà sơ thẩm: Chị Hoàng Thị B và anh Chu Văn M vẫn giữ nguyên 

ý kiến, quan điểm của mình như đã trình bày.  

Kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản như sau:  

- Kết quả xem xét, thẩm định: 

+ 01nhà cấp 4 lợp ngói có diện tích 113,8m
2
, 01 nhà bếp lợp ngói diện tích 

44,1m
2
, 01 nhà tắm + nhà vệ sinh có diện tích 9,8m

2
, 01 bể nước có diện tích 

6,6m
2
, bán mái bằng tôn 82,5m

2
; toàn bộ tài sản nằm trên diện tích đất 4.589m

2
 tại  

thôn Đ, xã Q, huyêṇ S. 

  + 01 nhà cấp 4 lợp tôn, diện tích 138,89m
2
, 01 bán mái lợp tôn 95m

2
, 01 

nhà bếp xây cay lợp ngói, diện tích 18,24m
2
; toàn bộ tài sản nằm trên diện tích đất 

trồng cây lâu năm 464m
2
 tại thôn B, xã B, huyện L.  

Ngoài ra, còn một số tài sản khác không có giá trị hoặc giá trị thấp không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Kết quả định giá tài sản:   

Theo kết quả định giá: 01 nhà cấp 4 lợp ngói giá trị: 167.250.000đ; 01 nhà 

bếp lợp ngói giá trị: 14.500.000đ; 01 nhà tắm + nhà vệ sinh giá trị: 5.800.000đ; 01 

bể nước giá trị: 3.000.000đ; bán mái bằng tôn trị giá: 7.300.000đ; Đất 4.589m
2
 tại 

thôn Đ giá trị: 327.618.000đ. 

  Giá trị theo sự tự thỏa thuận của anh M và chị B: 01 nhà cấp 4 lợp tôn giá 

trị: 19.000.000đ (trong đó giá trị ngôi nhà giá trị sử dụng còn lại là 4.000.000đ, do 

nhà xuống cấp anh M đã tự tu sửa khi vợ chồng đã ly hôn, công sửa và vật liệu hết 

15.000.000đ); 01 bán mái lợp tôn giá trị: 38.000.000đ (bán mái anh M tự bỏ tiền ra 

làm trong thời kỳ vợ chồng đã ly hôn); 01 nhà bếp xây cay trị giá: 1.000.000đ; diện 

tích đất 464m
2
 giá trị: 250.000.000đ.  
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Tổng giá trị tài sản chung của anh M, chị B và bà C là là: 452.850.000đ; tài 

sản do anh M tự làm thêm trong thời kỳ anh M và chị B đã ly hôn có giá trị là: 

53.000.000đ. 

 Với nội dung trên bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 14/2019/HNGĐ-

ST ngày 17/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện S đã áp dụng các Điều 33, khoản 

2 Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình; khoản 4 Điều 147, 165 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Điều 166, 219 và  khoản 1 Điều 280 của Bộ luật dân sự; điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH 14 quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Xử:  

 Giao cho chị Hoàng Thị B đươc̣ quyền quản lý , sở hữu gồm: 01 nhà cấp 4 

lợp tôn diện tích 138,89m
2
, 01 bán mái lợp tôn 95m

2
, 01 nhà bếp xây cay lợp ngói 

diện tích 18,24m
2
 và diện tích đất trồng cây lâu năm 464m

2
 tại thôn B, xã B, huyện 

L đã có giấy ch ứng nhâṇ quy ền sử dụng đất số BĐ188430, ngày 24/5/2011 do 

UBND huyện L cấp mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị B.  

Chị Hoàng Thị B phải có trách nhiệm trả tiền chênh lệch chia tài sản và cho 

anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C là 51.217.500đ và trả cho anh Chu Văn M tiền 

duy tu, sửa chữa và làm bán mái nhà là 53.000.000đ. 

Anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ quản lý, sở hữu gồm: 01nhà cấp 4 

lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp lợp ngói, diện tích 44,1m

2
; 01 nhà tắm + 

nhà vệ sinh, diện tích 9,8m
2
; 01 bể nước diện tích 6,6m

2
; bán mái bằng tôn 82,5m

2
 

tại thôn Đ, xã Q, huyêṇ S.  

Anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ sở hữu số tiền 51.217.500đ do chị 

B trả. Ngoài ra, anh Chu Văn M đươc̣ sở hữu số tiền 53.000.000đ do chị B trả.  

Về lãi suất chậm thi hành án: Thực hiện theo khoản 2, Điều 468 của Bộ luật 

dân sự. 

-Về án phí: Anh Chu Văn M, chị Hoàng Thị B và bà Hoàng Thị C được 

miễn án phí dân sự sơ thẩm. 

-Về phí thẩm định và định giá : Hết 10.146.000đ, chị B là người đã nộp số 

tiền trên. Chị B chịu 5.073.000đ nhưng được khấu trừ vào số tiền chị B đã nộp; 

anh M chịu 5.073.000đ, số tiền anh M nộp được trả lại cho chị B. 

  Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định quyền kháng cáo, quyền thi hành 

án cho các đương sự. 

Ngày 01/11/2019,  anh Chu Văn M kháng cáo bản án nói trên, anh M được 

miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Anh Chu Văn M kháng cáo một phần 

bản án sơ thẩm. Lý do bản án chia tài sản không khách quan. Anh và mẹ anh là bà 

C có công sức đóng góp nhiều hơn. Anh đề nghị xét xử lại vụ án theo quy định 

pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn chị Hoàng Thị B không rút đơn khởi 

kiện, bị đơn anh Chu Văn M vắng mặt có đơn xin vắng mặt và trình bầy giữ 
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nguyên đơn kháng cáo. Do bị đơn anh M vắng mặt tại phiên tòa nên không có phần 

các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Anh Chu Văn M vắng mặt có đơn trình bầy: Anh xin vắng mặt với lý do bận 

công việc và giữ nguyên kháng cáo. Tại đơn đề nghị và biên bản ghi lời khai anh 

M đề nghị. 

1. Căn nhà xây dựng tại thôn Đ, xã Q, huyện S, tỉnh Bắc Giang mà cấp sơ 

thẩm định giá phải được chia làm ba phần bằng nhau gồm: mẹ anh, anh và chị B. 

Lý do tiền xây nhà là do mẹ anh và anh bán đất để có tiền làm nhà (mẹ anh và anh 

bán đất có giấy mua bán đất và biên bản họp gia đình). 

2. Đất và nhà ở thôn B, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang đã được định giá lại 

ngày 14/02/2020 phải được chia làm ba phần nhau (nếu chị B lấy tiền) gồm: mẹ 

anh, anh và chị B. Lý do tiền mua đất, xây nhà là do mẹ anh và anh bán đất để có 

tiền mua đất làm nhà (mẹ anh và anh bán đất, mua đất có giấy mua bán đất và biên 

bản họp gia đình). 

3. Tiền sửa chữa nhà ở thôn B, xã B sau ly hôn: tính tổng số tiền làm nhà tại 

thôn Đ, xã Q, huyện S chia là ba phần bằng nhau gồm: mẹ anh, anh và chị B. Số 

tiền của chị B được hưởng ở trong nhà tại thôn Đ, xã Q sẽ được khấu trừ vào số 

tiền anh tự bỏ ra tự sửa chữa ở nhà thôn B, xã B, số tiền chênh lệch còn lại thì chị 

B phải trả cho anh. 

4. Chị B lấy đất và nhà ở thôn B, xã B, huyện L thì phải trả số tiền chênh 

lệch cho anh và mẹ anh. 

5. Chị B không lấy nhà, đất thì chia đôi nhà đất thành hai phần cho anh và 

chị B. Đối với giá trị nhà do anh làm chị B phải trả cho anh một nửa số tiền làm 

nhà, anh lấy 5m đất giáp nhà anh T cắt thẳng và hết đất còn lại chia cho chị B. 

6. Chị B không lấy đất, nhà thì anh trả bằng tiền cho chị B và chia là ba phần 

gồm: anh, mẹ anh và chị B.  

Chị B trình bầy: Đối với kháng cáo của anh M và các quan điểm đưa ra mà 

Hội đồng xét xử công bố. Chị đề nghị tòa xem xét vì chị hiện nay hoàn cảnh khó 

khăn, không có tiền trả anh M. Nên chị đề nghị chia đôi diện tích đất 464m
2
 và tài 

sản trên đất là nhà và bán mái tôn do anh M tu sửa và làm thêm sau khi ly hôn
 
tại 

thôn B, xã B, huyện L. Chị đồng ý trả tiền cho anh M đối với phần tài sản anh M 

sửa nhà và phần làm thêm bán mái tôn theo kết quả định giá. Tuy nhiên, chị đề 

nghị giao cho chị phần đất giáp nhà ông T. 

Đối với tài sản xây dựng trên diện tích đất tại thôn Đ, xã Q, huyện S. Các tài 

sản mà tòa sơ thẩm định giá là hơn 197.000.000 đồng chị đề nghị chia làm ba phần 

như anh M đề nghị và giao tài sản này cho anh M, bà C  quản lý, sử dụng và trả chị 

bằng tiền vì tài sản này làm trên đất mang tên anh M. 

Đối với kết quả thẩm định, đo vẽ, định giá lại chị đồng ý và không có ý kiến 

gì.  
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 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu về việc tuân theo 

pháp luật  kể từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên toà, Thẩm phán, Thư ký 

thực hiện đúng thủ tục tố tụng; tại phiên toà, Hội đồng xét xử tiến hành đúng trình 

tự, thủ tục của phiên toà phúc thẩm; Nguyên đơn anh M có đơn xin xét xử vắng 

mặt, bị đơn chị B có mặt tại phiên tòa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308. Chấp 

nhận kháng cáo của anh Chu Văn M. Sửa bản án sơ thẩm. 

 Đối với tài sản xây dựng trên diện tích đất tại thôn Đ, xã Q, huyện S. Tài 

sản sơ thẩm định giá là hơn 197.000.000 đồng đề nghị chia làm ba phần và giao tài 

sản này cho anh M, bà C và bà C, anh M trả chị B bằng tiền  trị giá 65.950.000 

đồng. 

Đối với đất và nhà ở thôn B, xã B, huyện L chia cho chị B diện tích 232,9m
2
 

và tài sản trên đất trị giá 70.000.000 đồng. 

Chia cho anh M diện tích 231,1m
2
 và tài sản trên đất trị giá 71.000.000 

đồng. Chị B phải trả anh M 70.000.000 đồng giá trị tài sản anh M làm thuộc phần 

đất chị B được chia. 

Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho chị B, anh M, bà C. 

Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho anh Chu Văn M. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về  thủ tục tố tụng: Bị đơn anh Chu Văn M có đơn xin xét xử vắng 

mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà C ủy quyền cho anh M, anh M có 

đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng 

dân sự xét xử vắng mặt anh M. 

[2]. Về tài sản:Anh M và chị B kết hôn năm 2003. Năm 2018 anh M và chị 

B giải quyết ly hôn và con chung, không giải quyết về tài sản, nay chị B yêu cầu 

chia tài sản. Bản án sơ thẩm chia tài sản trong quá trình chung sống mà chị B, anh 

M tạo dựng được cụ thể: Giao cho chị Hoàng Thị B đươc̣ quyền quản lý, sở hữu 

gồm: 01 nhà cấp 4 lợp tôn diện tích 138,89m
2
, 01 bán mái lợp tôn 95m

2
, 01 nhà 

bếp xây cay lợp ngói diện tích 18,24m
2
 và diện tích đất trồng cây lâu năm 464m

2
 

tại thôn B, xã B, huyện L đã có giấy chứng nhâṇ quyền sử dụng đất số BĐ188430, 

ngày 24/5/2011 do UBND huyện L cấp mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị 

B.  

Chị Hoàng Thị B phải có trách nhiệm trả tiền chênh lệch chia tài sản và cho 

anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C là 51.217.500đ và trả cho anh Chu Văn M tiền 

duy tu, sửa chữa và làm bán mái nhà là 53.000.000đ. 
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 Anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ quản lý, sở hữu gồm: 01 nhà cấp 

4 lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp lợp ngói, diện tích 44,1m

2
; 01 nhà tắm + 

nhà vệ sinh, diện tích 9,8m
2
; 01 bể nước diện tích 6,6m

2
; bán mái bằng tôn 82,5m

2
 

tại thôn Đ, xã Q, huyêṇ S.  

Anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ sở hữu số tiền 51.217.500đ do chị 

B trả. Ngoài ra, anh Chu Văn M đươc̣ sở hữu số tiền 53.000.000đ do chị B trả.  

Anh Chu Văn M kháng cáo bản án sơ thẩm. Xét kháng cáo của anh M Hội 

đồng xét xử thấy:  

 Đối với yêu cầu kháng cáo của anh M, tại phiên tòa anh M vắng mặt. Tuy 

nhiên, tại các lời trình bầy và đơn đề nghị của anh M nộp cho Tòa án thì quan điểm 

của chị B đề nghị chia đôi tài sản nhà đất và các công trình trên đất diện tích 464m
2
 

đất trồng cây lâu năm tại thôn B, xã B, huyện L. Hội đồng xét xử thấy đối với diện 

tích đất đề nghị chia có chiều rộng là 11m bám mặt đường, dài một cạnh là 40,2m, 

một cạnh dài 37,1m. Diện tích đất này chia đảm bảo tách thửa đất và giá trị sử 

dụng. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh M. Ngoài ra, 

yêu cầu được chia đất của anh M phù hợp trình bầy và điều kiện thực tế của chị B 

vì chị B cũng khẳng định chị hoàn cảnh khó khăn không có tiền để trả anh M và 

chị đề nghị chia đôi tài sản này, phù hợp thực tế nhu cầu sử dụng đất và tài sản trên 

đất của chị B, anh M. Ngoài ra, bản án  xác định đây là tài sản của anh M, chị B, bà 

C. Chia cho bà C một phần. Tại cấp phúc thẩm anh M đại diện ủy quyền của bà C 

có đơn trình bầy nhiều quan điểm, chị B đồng ý quan điểm của anh M chia đôi đất 

cho anh M và chị cũng như tài sản trên đất và xác định đây là tài sản của chị và anh 

M. Bà C không có công sức vì thực tế bà C hết tuổi lao động. Hội đồng xét xử thấy 

trình bầy của anh M, chị B là phù hợp thực tế quá trình mua bán, sử dụng đất và 

thực tế diện tích đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 

anh M, chị B. Theo chị B trình bầy nhà đất này khi vợ chồng chưa giải quyết ly 

hôn thì chị, anh M và các con cùng ở, bà C không ở cùng. Nên xác định đây là tài 

sản chung của anh M, chị B là có căn cứ. Xét nhu cầu sử dụng đất và tài sản trên 

đất và điều kiện thực tế của anh M, chị B thì thấy: Hiện nay chị B phải nuôi hai 

con, nhu cầu sử dụng nhà diện tích lớn hơn nên chia cho chị B phần diện tích đất 

232,9 m
2
, trên đất là diện tích nhà ở 98,89m

2
 và

 
bán mái lợp tôn diện tích 50m

2
 để 

đảm bảo chỗ ở của chị B và các con. Phần còn lại diện tích 231,1m
2
 chia cho anh 

M trên đất có nhà ở diện tích 40m
2
 và

 
bán mái lợp tôn diện tích 45m

2 
là phù hợp 

nhu cầu sử dụng của cả anh M, chị B. 

  Đối với tài sản trên đất gồm nhà diện tích 138,89m
2
 và bán mái tôn 90,5m

2
 

phần anh M tu sửa và làm thêm định giá lại trị giá 140.000.000 đồng, chị B thừa 

nhận anh M xây khi chị B và anh M đã ly hôn. Do chia cho chị B diện tích nhà ở 

98,89m
2
 (trong đó có diện tích khoảng 50m

2 
và

 
bán mái lợp tôn diện tích 50m

2
 do 

anh M bỏ tiền ra nên chị B phải trả cho anh M bằng giá trị tiền ½ là 70.000.000 

đồng, chị B đồng ý nên chấp nhận ý kiến này của chị B. 

 Tại cấp phúc thẩm, anh M có đơn đề nghị định giá, đo vẽ thẩm định lại toàn 

bộ tài sản gồm 01 nhà cấp 4 lợp tôn diện tích 138,89m
2
, 01 bán mái lợp tôn 95m

2
, 
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01 nhà bếp xây cay lợp ngói diện tích 18,24m
2
 và diện tích đất trồng cây lâu năm 

464m
2
 tại thôn B, xã B, huyện L. 

Ngày 10/02/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định thành lập 

hội đồng định giá và  quyết định thẩm định. 

Ngày 14/02/2020 Hội đồng định giá đã tiền hành định giá. Kết quả: 01 nhà 

cấp 4 lợp tôn diện tích 138,89m
2
 trị giá: 120.000.000 đồng; 01 bán mái lợp tôn 

95m
2
 trị giá 20.000.000 đồng; 01 nhà bếp xây cay lợp ngói diện tích 18,24m

2
 trị 

giá 1.000.000 đồng; đất trồng cây lâu năm có giá 1.050.000đ/1m
2
. 

Đối với kết quả đo vẽ và định giá: anh M và chị B đã được nhận và không 

có ý kiến gì. 

Do trước đây tại cấp sơ thẩm các đương sự tự thỏa thuận về giá trị đất và các 

tài sản trên đất. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm anh M đề nghị định giá lại toàn bộ 

diện tích đất 464m
2
 và các tài sản trên đất, sau khi định giá lại tài sản có thay đổi 

về giá nên có sự thay đổi về giá nên giá trị anh M, chị B được hưởng tỉnh bằng tiền 

có sự thay đổi. 

  Đối với tài sản gồm: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp 

lợp ngói, diện tích 44,1m
2
; 01 nhà tắm + nhà vệ sinh, diện tích 9,8m

2
; 01 bể nước 

diện tích 6,6m
2
; bán mái bằng tôn 82,5m

2
 xây dựng trên đất taị thôn Đ , xã Q , 

huyêṇ S. Bản án sơ thẩm xác định đây là tài sản chung của anh M, chị B, bà C. Bản 

án sơ thẩm xác định công sức của bà C là một phần, tại đơn trình bầy của anh M đề 

nghị các tài sản này chia làm ba phần bằng nhau và tại phiên tòa chị B đồng ý giá 

trị các tài sản tính bằng giá trị tiền và chia ba phần bằng nhau, chị nhận tiền vì các 

tài sản này xây dựng trên đất mang tên anh M. Hội đồng xét xử thấy đây là sự tự 

nguyện của chị B nên chấp nhận ý kiến của chị B và kháng cáo của anh M. Theo 

kết quả định giá tại sơ thẩm các tài sản này có giá trị tính bằng tiền là: 

197.850.000đ. Tài sản chia làm ba phần mỗi người được hưởng 1/3 giá trị tính 

bằng tiền là 65.950.000 đồng. Do tài sản giao cho anh M, bà C nên bà C, anh M 

phải trả bằng giá trị tiền cho chị B là 65.950.000 đồng.  

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng 

dân sự. Chấp nhận kháng cáo của anh Chu Văn M. Sửa bản án sơ thẩm.  

 Đối với tài sản xây dựng trên đất 464m
2
 tại thôn B, xã B, huyêṇ L. Chia cụ 

thể như sau: 

 Chia cho chị  Hoàng Thị B phần diện tích đất 232,9m
2
 trị giá 244.545.000 

đồng có hình CDHI, tài sản trên đất là nhà ở diện tích 98,89m
2
 và bán mái tôn diện 

tích 50m
2
 trị giá là 70.000.000 đồng. 

Chia cho anh Chu Văn M phần đất diện tích 231,1m
2
 trị giá 242.655.000 

đồng có hình ABCI, tài sản trên đất là nhà ở diện tích 40m
2
 và bán mái tôn diện 

tích 45m
2
 trị giá là 70.000.000 đồng; 01 nhà bếp xây cay lợp ngói diện tích 

18,24m
2
 trị giá 1.000.000 đồng.  
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  Đối với tài sản gồm: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp 

lợp ngói, diện tích 44,1m
2
; 01 nhà tắm + nhà vệ sinh, diện tích 9,8m

2
; 01 bể nước 

diện tích 6,6m
2
; bán mái bằng tôn 82,5m

2
 xây dựng trên đất taị Đ , xã Q, huyêṇ S. 

Giao toàn bộ tài sản này cho anh M, bà C. Anh M, bà C phải trả cho chị B 1/3 giá 

trị tài sản tỉnh bằng tiền là 65.950.000 đồng. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị. 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [2]. Về chi phí định giá, thẩm định tại cấp phúc thẩm: anh  Chu Văn M 

đề nghị định giá, đo vẽ thẩm định lại. Chi phí hết 8.800.000 đồng. Anh M xin chịu 

cả. Hội đồng xét xử thấy đây là sự tự nguyện của anh M nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. Xác nhận anh M đã nộp đủ số tiền thẩm định, định giá 8.800.000 đồng.                  

 [3].Về án phí: Chị B, anh M và bà C  không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ- 

UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, nộp, miễn, giảm, thu nộp án phí, lệ phí Toà án vì anh M, chị B 

đều là người dân tộc thiểu số thường xuyên sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, 

bà Hoàng Thị C là người cao tuổi và là người dân tộc thiểu số thường xuyên sống 

ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên được miễn toàn bộ án phí dân sư ̣sơ thẩm . 

Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho anh Chu Văn M. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận kháng cáo của 

anh Chu Văn M. Sửa bản án sơ thẩm. 

Căn cứ Điều 33, khoản 2, 3 Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình; Điều 

166, 219 và  khoản 1 Điều 280 của Bộ luật dân sự; khoản 4 Điều 147, Điều 165 Bộ 

luật tố tụng dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của chị Hoàng Thị B. 

 Về tài sản: Xác định toàn bộ tài sản gồm: 01 nhà cấp 4 lợp tôn diện tích 

138,89m
2
; 01 bán mái lợp tôn diện tích 95m

2
; 01 nhà bếp xây cay lợp ngói diện 

tích 18,24m
2
 và diện tích đất trồng cây lâu năm 464m

2
 tại thôn B , xã B, huyện L 

được Ủy ban nhân dân huyện L cấp giấy ch ứng nhâṇ quy ền sử dụng đất số 

BĐ188430, ngày 24/5/2011 mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị B là tài sản 

chung của chị Hoàng Thị B, anh Chu Văn M. 

 Xác định tài sản: 01 nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp lợp 

ngói, diện tích 44,1m
2
; 01 nhà tắm + nhà vệ sinh diện tích 9,8m

2
; 01 bể nước diện 

tích 6,6m
2
; bán mái bằng tôn 82,5m

2
 tại Đ, xã Q, huyêṇ S là tài sản chung của anh 

Chu Văn M và bà Hoàng Thị C, chị Hoàng Thị B. 
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Chia cho chị Hoàng Thị B diện tích đất 232,9m
2
 trị giá 244.545.000 đồng có 

hình CDHI. Cụ thể các cạnh CD=5,5m; DH= 37,1m; HI= 6,8m; IC= 38,8m tại 

thôn B, xã B, huyện L đã được Ủy ban nhân dân huyện L cấp giấy ch ứng nhâṇ 

quyền sử dụng đất số BĐ188430, ngày 24/5/2011 mang tên ông Chu Văn M, bà 

Hoàng Thị B và tài sản trên đất là nhà ở diện tích 98,89m
2
;
 
bán mái tôn diện tích 

50m
2
 trị giá 70.000.00 đồng. Tổng giá trị tài sản được chị Hoàng Thị B hưởng là 

314.545.000 đồng (có sơ đồ kèm theo). 

Chia cho anh Chu Văn M diện tích 231,1m
2
 trị giá 242.655.000 đồng có 

hình ABCI. Cụ thể các cạnh: BC=5,5m;CI=38,8m; IA=6,2m;AB=40,2m, tại thôn 

B, xã B, huyện L đã được Ủy ban nhân dân huyện L cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử 

dụng đất số BĐ188430, ngày 24/5/2011 mang tên ông Chu Văn M, bà Hoàng Thị 

B, tài sản trên đất là nhà ở diện tích 40m
2
 bán mái tôn diện tích 45m

2 
trị giá là 

70.000.000 đồng; 01 nhà bếp xây cay lợp ngói diện tích 18,24m
2
 trị giá 1.000.000 

đồng. Tổng giá trị tài sản anh Chu Văn M được hưởng là 313.655.000 (có sơ đồ 

kèm theo).  

Chị Hoàng Thị B phải trả anh Chu Văn M 70.000.000 đồng giá trị tài sản 

anh M tu sửa nằm trên phần đất chị B được chia.      

Giao cho anh Chu Văn M và bà Hoàng Thị C đươc̣ quản lý, sở hữu gồm: 01 

nhà cấp 4 lợp ngói, diện tích 113,8m
2
; 01 nhà bếp lợp ngói, diện tích 44,1m

2
; 01 

nhà tắm + nhà vệ sinh, diện tích 9,8m
2
; 01 bể nước diện tích 6,6m

2
; bán mái bằng 

tôn 82,5m
2
 trên diện tích đất taị thôn Đ , xã Q , huyêṇ S . Tổng giá trị tài sản là: 

197.850.000đ. Bà Hoàng Thị C, anh  Chu Văn M phải trả chị  Hoàng Thị B 

65.950.000 đồng. 

-Về lãi suất chậm thi hành án: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án. Nếu bên phải thi hành không thi hành hoặc thi hành không 

đầy đủ số tiền phải thi hành án thì còn phải chịu tiền lãi của số tiền chưa thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 

tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 

- Về chi phí thẩm định, định giá tại cấp phúc thẩm: Anh Chu Văn  M chịu cả 

8.800.000 đồng. Xác nhận anh M đã nộp đủ số tiền 8.800.000 đồng. 

 - Về án phí:  

 Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho anh Chu Văn M, chị Hoàng Thị B và bà 

Hoàng Thị C. 

Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho anh Chu Văn M.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm sơ thẩm không có kháng cáo có 

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi 
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hành án dân sự. Thời hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 30  Luật thi hành 

án dân sự. 

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

      Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND huyện S; 

- TAND huyện S; 

- Chi cục THADS huyện S; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, THCTP. 

    T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM      

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                          (Đã ký) 

 

 

 

                      Hoàng Thị Thu Hiền 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

Bản án số: 04/2020/HNGĐ-PT 

Ngày 11/3/2020 

V/v “Tranh chấp tài sản và 

cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Trung Thực 

- Các Thẩm phán: Ông Hoàng Hữu Tăng, ông Trương Quang Tú. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Hà - Thư 

ký Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: Bà        

Nguyễn Thị Anh - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 04 và 11/3/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2019/TLPT-HNGĐ ngày 

21/10/2019 về việc “Tranh chấp tài sản và cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 86/2019/HNGĐ-ST ngày 12/8/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện V bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số                  

26/2019/QĐ-PT ngày 09/12/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: 

Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1964 (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn M, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

2. Bị đơn: 

Ông Phạm Hồng Q, sinh năm 1962, (có mặt).  

Địa chỉ: Thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

3. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Phạm Thị A, sinh năm 1952, (có mặt). 

3.2. Bà Phạm Thị B, sinh năm 1953, (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Số nhà 14, cụm dân cư số 1, phố N, thị trấn Q, huyện V, tỉnh 

Hưng Yên. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà A: Bà Nguyễn Thu Hiền - 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng 

Yên. 
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3.3. Bà Phạm Thị C, sinh năm 1960, (có mặt). 

Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại và nhà ở thị trấn N, huyện V,  tỉnh 

Hưng Yên. 

3.4. Ông Phạm Hùng D, sinh năm 1964, (có mặt). 

3.5. Ông Phạm Thế K, sinh năm 1968, (vắng mặt). 

Cùng có địa chỉ: Thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

3.6. Bà Phạm Thị G, sinh năm 1959, (vắng mặt). 

Địa chỉ: A1 - 68 - F26, quận B, thành  phố Hồ Chí Minh. 

- Bà G ủy quyền cho bà Phạm Thị C (Văn bản ủy quyền ngày 23/8/2016). 

3.7. Chị Phạm Thị Thu H, sinh năm 1987, (có mặt).  

Địa chỉ: Thôn N, thị trấn N, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

3.8. Chị Vũ Thị E, sinh năm 1987 và anh Phạm Duy F, sinh năm 1987 (đều 

vắng mặt). 

Cùng có địa chỉ: Thôn Nc, xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và các lời khai của nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị D trình bày: 

Bà kết hôn với ông Phạm Hồng Q năm 1987. Sau khi kết hôn, vợ chồng ở 

tại nhà ông Q, thuộc thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian 

chung sống, bà đã chăm sóc bố mẹ chồng, lo liệu các công việc của gia đình vì 

khi đó chồng bà và các anh, chị, em chồng đều đi công tác. Thời gian này, vợ 

chồng bà được bố, mẹ đẻ ông Q là cụ Phạm X và cụ Phạm Thị S tách khẩu riêng 

thành một hộ gia đình. Khi thực hiện khoán 10 về giao đất nông nghiệp, để khỏi 

bị trừ vào tiêu chuẩn đất nông nghiệp được giao ngoài đồng (do diện tích đất ở 

vượt quá hạn mức quy định), cụ X, cụ S đã tách cho bà và ông Q (khi đó còn là 

vợ chồng) 120 m
2 

đất trong tổng số 418 m
2 

đất của gia đình. Bà và ông Q đã 

đóng thuế diện tích đất này. Khi Nhà nước làm đường quốc lộ 5A đã lấy vào 

178 m
2 
 để làm đường và đền bù cho gia đình. Lúc đó cụ Phạm X còn sống đứng 

lên nhận tiền đền bù thay cho cả gia đình. Số tiền đền bù sau đó xây một ngôi 

nhà chung móng, chung tường phân thành bốn căn hộ riêng biệt, mỗi hộ có 

khuôn viên riêng, công trình phụ của hộ gia đình nào thì gia đình đó tự làm. Bà 

và ông Q có tham gia đóng góp xây dựng tầng 2, cụ thể: Bà vay anh ruột của bà 

là ông Â 10 (mười) tấn xi măng, sau này bà đã bán một xuất đất được 06 triệu 

đồng trả nợ cho ông Â;  ông Q có đưa cho cụ S 01 (một) cây vàng. Năm 1997 bà 

và ông Q tiếp tục xây dựng công trình phụ. 

 Vợ chồng có một con chung là chị Phạm Thị Thu H. Do bà không sinh 

được con nữa nên đã xảy ra mâu thuẫn vợ chồng và mâu thuẫn giữa bà với gia 

đình chồng. Ông Q đã làm đơn xin ly hôn bà. Năm 2009, Tòa án giải quyết cho 

bà và ông Q ly hôn. Về phần tài sản chung vợ chồng tách ra và chưa giải quyết.  

Nay bà D khởi kiện yêu cầu giải quyết những vấn đề sau: 

1. Đề nghị chia quyền sử dụng 120 m
2 
đất ở của hộ gia đình. 
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2. Đề nghị ông Q phải thanh toán phí tổn nuôi con (chị H) thời gian là 11 

năm. Mức tiền là 2.000.000đ (hai triệu đồng)/tháng. Tổng số tiền ông Q phải 

thanh toán là 264.000.000đ.  

3. Chia các khoản lợi tức mà ông Q thu được từ việc cho thuê căn nhà của 

hộ gia đình. Số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng)/ tháng x 12 tháng x 15 năm = 

540.000.000đ (năm trăm bốn mươi triệu đồng). 

4. Yêu cầu ông Q bồi thường số tiền bà D đã phải bỏ ra để đi thuê nhà trọ 

từ năm 2001 đến nay, tính theo thời giá hiện nay là: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng 

x 15 năm = 270.000.000đ. 

5. Đảm bảo chỗ ở cho bà D. 

6. Đề nghị những người kế thừa tài sản của cụ S, cụ X phải thanh toán trả 

số tiền đền bù căn phòng của vợ chồng bà đã bị thu hồi là 17,4 m
2 
.  

7. Đề nghị ông Q phải giao trả thửa đất nông nghiệp 530 m
2 

cho chị 

Nguyễn Thị H.  

Bị đơn ông Phạm Hồng Q có lời khai thừa nhận kết hôn với bà D năm 

1987 như bà D đã khai ở trên là đúng. Hiện nay ông và bà D đã ly hôn, không 

còn liên quan gì đến nhau. Đối với yêu cầu của bà D, ông Q không chấp nhận vì 

hai người không có tài sản gì chung. Tài sản là nhà và đất là của bố mẹ đẻ ông là 

cụ X, cụ S (đều đã chết). Việc bà D trình bày ông và bà D được bố mẹ tách cho 

120 m
2 

đất là không đúng. Bố, mẹ ông chưa bao giờ cho con đất, ông và bà D 

khi còn là vợ chồng cũng không đóng góp gì trong việc xây nhà mà do bố, mẹ 

ông xây dựng. Một cây vàng bà D khai là đưa cho mẹ ông (cụ S), ông xác định 

là đưa cho bà D. Nhà và đất sau khi mẹ ông chết thì chị gái ông là người quản 

lý, cho thuê. Hiện ông đang sinh sống ở trang trại ngoài cánh đồng. 

 Ông Q không đồng ý yêu cầu đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con của bà D 

vì khi vợ chồng ly hôn, chị H đã 21 tuổi. Khi chưa ly hôn chị H vẫn đi lại hai 

bên gia đình, ông và bố, mẹ ông vẫn chăm sóc chị H. Bà D không có căn cứ gì 

để yêu cầu tiền đóng góp, cấp dưỡng nuôi con. Ông cũng không đồng ý với các 

yêu cầu khác của bà D do Nhà đất không phải của ông và bà D nên không thể 

yêu cầu chia lợi tức; không thể trả tiền đền bù 17,4 m
2 

căn hộ bị thu hồi; không 

có nghĩa vụ bảo đảm chỗ ở cho bà D. Diện tích đất nông nghiệp của chị H ông 

đã trả cho chị H. 

Lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: bà C, bà A, 

bà B, ông D, ông K đều thống nhất thể hiện như sau: 

Không đồng ý với toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của bà D vì tài sản là nhà 

và đất mà bà D yêu cầu phân chia là của cụ X, cụ S chưa cho ai, không phải là 

tài sản của ông Q, bà D nên không có quyền yêu cầu được phân chia. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị Thu H có lời khai 

thể hiện: Phần diện tích đất nông nghiệp của chị H 1,7 sào đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tên chị H nên chị sẽ thương thảo với ông Q để 

lấy lại. Nếu sau này ông Q không trả thì chị sẽ khởi kiện sau. Chị đề nghị Tòa án 

xem xét quyền lợi cho mẹ chị (bà D) để đảm bảo chỗ ở cho bà D. Ngoài ra chị H 

không có yêu cầu gì khác. 

Lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Vũ Thị E thể 

hiện: Chị và chồng chị (anh Phạm Duy F) thuê một phần căn nhà của gia đình bà 
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C (chính là căn nhà đang có tranh chấp giữa bà D với ông Q). Việc thuê nhà có 

ký hợp đồng, anh F là người trực tiếp ký hợp đồng. Trước đây khi cụ S còn 

sống, vợ chồng chị ký hợp đồng thuê nhà với cụ S. Từ tháng 3/2015 ký hợp 

đồng thuê với bà C, số tiền thuê là 1.800.000đ/tháng. Từ  tháng 3/2016 số tiền 

thuê là 2.000.000đ/tháng. Thời hạn thuê là một năm ký một lần. Chị chỉ còn lưu 

bản hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ ngày 11/3/2017 đến ngày 11/3/2018. Chị 

có yêu cầu: Nếu bên thuê đòi lại căn nhà cho thuê thì phải báo trước 05 tháng và 

vợ chồng chị được tháo dỡ các tài sản đầu tư như thỏa thuận của các bên tại hợp 

đồng. 

Bản án số 19/2015/HNGĐ-ST ngày 28/9/2015 của Tòa án nhân dân 

huyện V giải quyết như sau: 

Xử: Xác định 69,6 m
2 

đất thổ cư ở phía Đông Nam trong thửa đất số 55, 

tờ bản đồ số 02 năm 2003 thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên (có sơ đồ kèm 

theo). Trị giá quyền sử dụng đất là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)/m
2
. Tổng 

giá trị là 1.044.000.000đ là tài sản chung của ông Q và bà D hiện do ông Q quản 

lý. 

Buộc ông Q phải chia trả bà D giá trị chênh lệch quyền sử dụng đất bằng 

tiền tương ứng với phần bà D được hưởng là 417.600.000đ. 

Buộc ông Q phải thanh toán phần công sức giá trị tài sản trên đất cho bà 

D là 20.000.000đ. 

Tổng cộng số tiền ông Q phải trả cho bà D là 437.600.000đ (bốn trăm ba 

mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng). 

- Bà D, ông Q, bà C đã kháng cáo bản án sơ thẩm số 19/2015/HNGĐ-ST 

ngày 28/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện V. 

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 07/2016/HNGĐ-PT ngày 16/5/2016 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, đã tuyên hủy bản án sơ thẩm nêu trên và giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện V giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm do 

có vi phạm về thủ tục tố tụng cũng như nội dung vụ án. 

Tại bản án sơ thẩm số 86/2019/HNGĐ-ST ngày 12/8/2019, Tòa án nhân 

dân huyện V đã quyết định:  

1. Đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện sau của bà Nguyễn Thị D: 

- Buộc ông Phạm Hồng Q trả chị Phạm Thị Thu H 530 m
2
 đất nông 

nghiệp. 

2. Bác các yêu cầu khởi kiện sau của nguyên đơn: 

- Yêu cầu chia 120 m
2 

đất ở và căn hộ diện tích 69,6 m
2 

/tầng tại thửa đất số 

55, tờ bản đồ số 24, thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

- Yêu cầu ông Phạm Hồng Q phải chia trả tiền lợi tức thu được từ tiền cho 

thuê căn hộ. 

- Yêu cầu ông Phạm Hồng Q phải bồi hoàn số tiền bà Nguyễn Thị D đã 

phải bỏ ra để đi thuê nhà ở từ năm 2001 đến nay. 

- Yêu cầu những người được hưởng thừa kế tài sản của cụ X, cụ S phải trả 

số tiền 50.000.000đ là tiền Nhà nước đền bù diện tích căn hộ 17,4 m
2 

 khi làm 

đường Quốc lộ 5A. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như sau: 
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- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu 

ông Phạm Hồng Q phải trả số tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Buộc ông Phạm Hồng Q phải trả số tiền cấp dưỡng nuôi con cho bà D là: 

10.00.000đ (mười triệu đồng). 

- Chấp nhận một phần yêu cầu chia công sức của bà Nguyễn Thị D. 

 Buộc các đồng thừa kế được hưởng di sản là nhà và đất của cụ S, cụ X 

gồm: Ông Phạm Hồng Q, bà Phạm Thị A, bà Phạm Thị B, bà Phạm Thị C, bà 

Phạm Thị G, ông Phạm Hùng D và ông Phạm Thế K, phải liên đới trả cho bà D 

tiền công sức là: 120.000.000đ. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về lãi suất chậm trả, án phí, chi phí tố 

tụng, quyền nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo. 

Ngày 12/8/2019, bà D kháng cáo với nội dung: 

- Chia quyền sử dụng 120m
2
 đất ở của hộ gia đình cho bà. 

- Được giao nhà; thanh toán phí tổn nuôi con; thanh toán công sức đóng 

góp và duy trì khối tài sản chung; chia khoản lợi tức từ việc cho thuê căn nhà 

hoặc bồi thường tiền thuê trọ của mẹ con bà từ năm 2001 đến nay. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bà D giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Ông Q đề nghị nâng mức cấp dưỡng 

nuôi con chung với số tiền 25.000.000đ. Các đương sự không thỏa thuận được 

việc giải quyết vụ án. 

Trợ giúp viên bảo vệ quyền lợi cho bà A có quan điểm đề nghị HĐXX giữ 

nguyên số tiền công sức các đồng thừa kế di sản của cụ X, cụ S phải liên đới trả 

cho bà D là 120.000.000đ. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật 

trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm: Thẩm phán, 

HĐXX phúc thẩm, thư ký phiên tòa thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan chấp hành đầy 

đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Về đường lối giải quyết vụ án: Đề nghị 

HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận một phần yêu 

cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm về phần tiền cấp dưỡng nuôi con.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

1. Về tố tụng:  

Bà D có đơn đề ngày 15/12/2019 đề nghị tạm đình chỉ giải quyết vụ án và 

điều tra, xác minh thu thập chứng cứ bổ sung về sổ hộ khẩu của 06 gia đình: hộ 

ông Cao Công A1, bà Nguyễn Thị B1, hộ ông C1 bà B2, hộ ông Cao Ngọc F, 

ông Cao Ngọc D1, ông Cao Văn M1, Cao Văn Q. Xét thấy đây là những vấn đề 

không liên quan đến nội dung tranh chấp. 

Về Phiếu điều tra ruộng đất theo khoán 10 và Thống kê biên bản giao đất 

theo khoán 10 đã được Tòa án cấp sơ thẩm thu thập có trong hồ sơ. Do vậy 

không có căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án theo yêu cầu của bà D. 

2. Về nội dung:  

Xét kháng cáo của bà D, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2.1]. Về yêu cầu chia quyền sử dụng 120m
2
 đất ở của hộ gia đình bà:  
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Quan điểm của bà D cho rằng: Khi thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính 

trị (năm 1988), cụ X, cụ S đã chia, tách cho bà và ông Q 120 m
2 

đất ở tại thửa 

đất có diện tích 418 m
2 

để hộ gia đình bà làm đất ở, hộ cụ X được chia đất 10 % 

ở ngoài đồng.  

Về nguồn gốc thửa đất: 

Cả nguyên đơn, bị đơn là bà D, ông Q cùng những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan đều thừa nhận diện tích đất 120m
2
 mà bà D yêu cầu phân 

chia có nguồn gốc là của vợ chồng cụ Phạm X và cụ Phạm Thị S do ông cha để 

lại. 

Căn cứ lời khai đương sự, xác minh tại UBND xã Đình Dù, Hồ sơ địa 

chính qua các thời kỳ cùng tài liệu có trong hồ sơ xác định diện tích đất của gia 

đình cụ X và cụ S như sau: 

- Theo bản đồ 299 năm 1984: Là thửa đất số 132 tờ bản đồ số 01 diện tích 

418 m
2
, loại đất thổ cư; Thửa số 241 tờ bản đồ số 02, diện tích 175 m

2 
loại đất 

thổ cư. Các thửa đất đều thuộc thôn Thị Trung, xã Đình Dù, đứng tên chủ sử 

dụng là Phạm X trong sổ mục kê kèm theo. Phần diện tích đất đang có tranh 

chấp thuộc một phần của thửa số 132. (Thửa đất số 241, năm 1991 vợ chồng cụ 

S đã chuyển đổi cho bà Tành lấy 88m
2
 đất thuộc thửa số 233 tại chợ Đ, đến năm 

1996 đã chuyển nhượng cho ông N). 

- Theo bản đồ năm 1991: Thửa 132 chuyển thành thửa số 123, tờ bản đồ 

số 5, diện tích 398m
2
; diện tích giảm từ 418 xuống 398m

2
 là sai số do đo đạc. 

Chủ sử dụng đất đứng tên trong sổ mục kê là cụ Phạm X.  

- Theo bản đồ năm 2003: Thửa số 123 đổi thành thửa đất số 55, diện tích 

269 m
2
,
 
tờ bản đồ số 24, thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. Đứng tên chủ 

sử dụng đất là cụ Phạm Thị S (tức Phạm Thị B) trong sổ mục kê. 

Lý do diện tích đất của cụ X, cụ S bị giảm xuống 269m
2
 là do bị Nhà 

nước thu hồi 178 m
2 

làm đường Quốc lộ 5A thời điểm khoảng năm 1996. Cụ X 

là người làm thủ tục nhận tiền đền bù, tổng số tiền đền bù đã được nhận là 

149.620.800đ. 

Xem xét yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo cũng như quan điểm, ý 

kiến của bà D, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

- Về yêu cầu khởi kiện của bà D:  

Tại các lời khai ban đầu bà D xác định 120m
2
 đất ở được hai cụ X S tách 

cho vợ chồng thì khi giải tỏa đường 5A, đã bị thu hồi 50m
2
 (trong tổng số 178m

2
 

thu hồi), vợ chồng còn lại 70m
2
 đất (BL174). Sau đó bà D lại cho rằng: Diện 

tích đất 120 m
2 

của bà và ông Q đã bị thu hồi 17,4 m
2 

 (là phần căn hộ trước đây 

vợ chồng bà sử dụng từ năm 1989 đến 1997 bị giải tỏa) còn lại 102,6 m
2 
nên yêu 

cầu chia số diện tích đất này, đồng thời yêu cầu chia 110 m
2 

đất vườn (BL 400, 

401, 473, 479). Tại các lời khai về sau, bà lại xác định diện tích đất đã bị thu hồi 

toàn bộ là của hộ cụ X, diện tích đất 120 m
2 
đất của bà và ông Q vẫn giữ nguyên. 

Bà D cũng thay đổi không yêu cầu chia 110m
2 
đất vườn. 

Như vậy, yêu cầu khởi kiện của bà D là không nhất quán về diện tích và 

mâu thuẫn về chính vị trí đất kiện đòi. Bởi lẽ, căn cứ sơ đồ nhà đất (BL866c, 
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866d) và sơ đồ do chính bà D vẽ hiện trạng đất trước khi bị thu hồi (BL 250, 

472) thể hiện: Phần đất bị thu hồi 17,4m
2 

 khi làm đường 5A là phần đất giáp 

đường quốc lộ và có vị trí là góc phía tây nam thửa đất và phần nhà đất hiện bà 

kiện đòi lại nằm ở phía đông nam thửa đất. Như tại BL 473, bà D khai “Năm 

1995, nhà nước giải tỏa đường 5, hộ của tôi bị chiếm dụng một căn nhà mái 

bằng diện tích 17,4m
2
…Do đó phần diện tích đất của hộ gia đình tôi phải còn 

102,6m
2
 mới đúng và đủ”.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà D cho rằng, yêu cầu khởi kiện của bà không 

thống nhất về vị trí đất và diện tích là do bà nhầm lẫn. Do vậy, có thể khẳng 

định bà không nắm chắc vị trí cũng như diện tích đất kiện đòi. 

Xem xét việc vợ chồng cụ X tách đất cho vợ chồng ông Q theo như 

trình bày của bà D thì thấy: 

Trong thời kỳ thực hiện nghị quyết 10 và Nghị quyết 03 cũng như 3 thời 

điểm lập bản đồ địa chính (năm 1984, bản đồ năm 1991 và năm 2003) cùng các 

tài liệu quản lý đất đai do địa phương lưu giữ. Toàn bộ thửa đất trong đó có phần 

đất tranh chấp vẫn đứng tên vợ chồng cụ X, cụ S trong hồ sơ địa chính qua các 

thời kỳ. Ủy ban xã Đ cũng chưa thực hiện việc tách đất cho vợ chồng bà D. 

Không có văn bản tài liệu nào thể hiện việc cụ X, cụ S có đơn tách đất cho vợ 

chồng ông Q hay cá nhân nào khác.  

Về vị trí thửa đất được tách: Bà D thừa nhận khi tách đất thì chỉ tách 

miệng, không có việc đo đạc cắm mốc giới trên thực địa. Bà D cũng không xác 

định được cụ thể vị trí thửa đất, các cạnh thửa đất được tách dài rộng ra sao mà 

chỉ cho rằng phần đất 120m
2
 hiện là phần đất có ngôi nhà 2 tầng mà trước đây 

vợ chồng đã ở nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh. Hơn nữa, trước 

thời điểm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc ly hôn, vợ chồng bà D cũng chưa bao 

giờ làm thủ tục kê khai đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.  

Phía bà D đưa ra chứng cứ là Sổ điều tra ruộng đất theo khoán 10 và và 

Sổ thực hiện khoán 10 có ghi “tách Q 120 m
2”

. Nhận thấy, hai loại sổ này do 

thôn T lập thời kỳ chia đất 03 để làm căn cứ chia đất 03. Theo quy định của Luật 

Đất đai thì hai sổ này không phải là sổ sách địa chính. Việc ghi tên ông Q trên 

hai sổ không có căn cứ xác định có đúng là ý chí của cụ S, cụ X đã tách đất cho 

ông Q hay không cũng như chưa đủ cơ sở pháp lý xác định ông Q là chủ sử 

dụng hợp pháp đối với 120m
2 

đất trong tổng số 418m
2 

đất ở của vợ chồng cụ X. 

Hơn nữa, việc ghi “tách Q 120m
2
” cũng không thể hiện việc tách ở vị trí nào, 

chiều dài, chiều rộng thửa đất ra sao. Xác minh ông Cao Văn A là người ghi 

“tách Q 120m
2”

 (BL908): Ông A trình bày, ông là trưởng ban kế hoạch hợp tác 

xã nông nghiệp Đ giai đoạn 1988, việc ông viết là theo sự chỉ đạo của lãnh đạo 

B tác xã nông nghiệp, thực tế ông không nhìn thấy đơn từ tách đất của cụ X, 

việc gia đình cụ X có thực hiện tách đất cho anh Q hay không thì ông không biết 

vì đây là thẩm quyền của địa chính xã.   

Mặt khác, khi thực hiện việc thu hồi đất để làm đường 5A năm 1996, thực 

tế gia đình cụ X chỉ được tính là một hộ, cụ X là người đại diện làm thủ tục và 

nhận tiền đền bù. Không có hồ sơ tài liệu thể hiện việc đền bù đất và tài sản trên 
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đất cho vợ chồng ông Q, bà D. Hồ sơ hiện trạng đất đang sử dụng khi đền bù xác 

định: Đất nhà ông X là thửa 123 diện tích 418m
2
, mức đất ở theo nghị quyết 10 

là 120m
2
, đất vườn là 298m

2
, còn lại 29.46m

2
 là đất không hợp pháp. Hồ sơ đền 

bù không thể hiện 120m
2
 đất ở của vợ chồng bà D.   

Đối với việc nộp thuế đất: Trên cơ sở lời khai của bà D, lời khai làm 

chứng của cán bộ thu thuế thì xác định bà D, ông Q có đóng thuế sử dụng đất 

một số năm. Do UBND xã không còn lưu giữ đầy đủ sổ sách ghi chép nộp thuế 

nên không có căn cứ để xác định được số tiền thuế bà D, ông Q đã nộp. Bà D 

cũng không yêu cầu về số tiền thuế này. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 luật 

thuế phi nông nghiệp, thì người đang sử dụng đất là người phải nộp thuế và việc 

nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. Và 

việc nộp thuế không phải là căn cứ cần và đủ để khẳng định người nộp thuế có 

quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất đó.   

 Bà D còn cho rằng: Việc bà và ông Q được tách đất là do thực hiện Nghị 

quyết 10/NQ - TW ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế 

nông nghiệp. HĐXX nhận định:  

Sau khi có Nghị quyết 10, Tỉnh ủy Hải Hưng đã ban hành Nghị quyết 

03/NQ - TU ngày 28/4/1992 về tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý hợp tác xã nông 

nghiệp trong đó có chủ trương: “Đất thổ cư (bao gồm cả đất ao, vườn thừa hợp 

pháp) hộ nông dân tiếp tục sử dụng, nộp thuế theo quy định”. 

Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Hải Hưng, UBND huyện M có 

hướng dẫn 08 ngày 18/3/1993 quy định: “Các loại đất được giữ nguyên trạng 

gồm: Đất ở, đất vườn thừa (sau khi đã trừ đất làm kinh tế gia đình khi thực hiện 

Nghị quyết 10), ao trong vườn, hộ nông dân đang sử dụng hợp pháp”. 

Xác minh tại UBND xã Đình Dù về việc chia đất nông nghiệp, UBND xã 

không còn lưu trữ hồ sơ sổ sách chia đất theo Nghị quyết 10 nhưng có lưu giữ 

hồ sơ sổ sách chia đất theo Nghị quyết 03, theo đó thể hiện:  

Khi giao đất theo khoán 10, Hộ cụ X có 4 nhân khẩu được giao đất (X, S, 

Q, H). Tiêu chuẩn đất kinh tế phụ được giao 55 m
2 

/khẩu x 4 khẩu = 220m
2
, gia 

đình cụ X khi đó đã bị trừ 220m
2 
vào đất ở vượt quá hạn mức.  

Hộ cụ S thời kỳ chia đất 03 gồm bốn nhân khẩu được chia đất (X, S, Q, 

H). Định mức được giao ruộng canh tác của mỗi khẩu là 408m
2
:
:
 Hai bố con ông 

Q và cháu H được chia 816m
2
 (đủ theo định mức); Hai cụ X, S chỉ được giao đất 

ruộng là 596
 
m

2 
(360m

2 
xứ Đồng Dai và 236m

2 
xứ đồng Gốc Gạo) và đất % bị 

trừ vào đất ở là 220m
2
 (bằng với diện tích đất kinh tế phụ được giao năm 1988). 

UBND xã Đ cũng khẳng định, dù có việc tách đất hay không tách đất cho ông 

Q, thì diện tích đất ở của hộ cụ X cũng chỉ bị trừ 220m
2
. Do vậy việc bà D cho 

rằng cụ X đã tách đất cho bà và ông Q nên không bị trừ đất canh tác là không có 

cơ sở. Và Diện tích đất của gia đình cụ X sau khi bị trừ vẫn được giữ nguyên 

trạng để sử dụng là hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn 08 cũng như Nghị quyết 

03 của Tỉnh ủy Hải Hưng. 

Như vậy, nếu việc tách đất theo quan điểm của bà D là có thật thì cũng 

chưa hoàn thành theo quy định của pháp luật. Bởi không có hồ sơ tách đất, chưa 

có việc đo đạc, kê khai, xác định ranh giới, vị trí cụ thể trên thựa địa, chưa đăng 
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ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Q, bà D chưa bao giờ đứng tên 

trên hồ sơ địa chính về quản lý đất đai tại địa phương. Cho nên không đủ cơ sở 

xác lập quyền sở hữu, sử dụng của vợ chồng bà D đối với 120m
2
 đất tranh chấp.  

Về phía cụ X, cụ S khi còn sống cùng các con đều không thừa nhận việc 

tách đất cho vợ chồng ông Q. Quan điểm của hai cụ là vợ chồng ly hôn thì phải 

trả hai cụ nhà đất. Hơn nữa, vị trí nhà đất bà D kiện chia là 1 phần của căn nhà 

chung móng, chung tường ngăn cách do vợ chồng cụ X xây dựng được các bên 

thừa nhận. Đây không phải là khuôn viên riêng, nhà đất vẫn đứng tên cụ X, cụ S 

nên không có cơ sở áp dụng án lệ 03/2016 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối 

cao đối với yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.  

 Tổng hợp các nhận định nêu trên, không có căn cứ xác định 120m
2
 đất ở 

là tài sản của vợ chồng ông Q, bà D. Kháng cáo yêu cầu phân chia 120m
2
 đất 

của bà D là không được chấp nhận.   

[2.2]. Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn đề nghị được giao nhà, 

yêu cầu chia tiền lợi tức thu được từ việc cho thuê nhà hoặc bồi thường tiền 

thuê trọ của mẹ con bà từ năm 2001 đến nay: 
Đối với căn hộ hai tầng, diện tích 69,6 m

2
/tầng, bà D xác định là tài sản 

chung của bà với ông Q trong thời kỳ hôn nhân và yêu cầu phân chia: 

Về tầng một của căn hộ: Bà D, ông Q, những người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đều có lời khai thống nhất xác định tầng 1 ngôi nhà cụ X, cụ S xây 

dựng bằng tiền đền bù làm đường Quốc lộ 5A. Quá trình điều tra, không căn cứ 

xác định cụ S, cụ X đã cho ông Q, bà D. Do đó phải xác định đây là tài sản của 

cụ S, cụ X để lại.  

Về tầng hai của căn hộ: Bà D xác định bà và ông Q đóng góp tiền xây 

tầng hai, cụ thể: Góp một cây vàng và 10 tấn xi măng. Bà D khai ông Q đưa cho 

cụ S 01 cây vàng, việc đưa vàng này bà không trực tiếp chứng kiến mà chỉ nghe 

thợ xây nhà nói lại. Cụ S khi còn sống xác định ông Q không đưa vàng cho cụ. 

Ông Q lại khai đưa vàng cho bà D, không đưa cho cụ S và khi đưa cho bà D 

không có giấy tờ giao nhận. Do vậy không có căn cứ xác định là ông Q, bà D 

góp một cây vàng cho cụ S để xây tầng hai căn hộ.  

Về việc bà D xác định góp 10 tấn xi măng để xây dựng căn hộ: 

 Các lời khai của bà D đều khai vay 10 tấn xi măng của ông Â (là anh ruột 

bà D) để góp vào việc xây tầng hai, sau đó bà đã bán một suất đất bà mua ở xã L 

cho chị H1 ở chợ Đ được số tiền 06 triệu đồng, cộng với số tiền bà ôn thi học 

sinh giỏi đã trả hết cho ông Â hơn 08 triệu đồng. Tuy nhiên lời khai của bà D, 

ông Â, chị H1 có nhiều điểm mâu thuẫn về thời gian bán đất cũng như việc trả 

nợ. Cụ thể: 

Tại Đơn đề nghị của ông Â ngày 19/01/2001, nội dung “Vợ chồng tôi đã 

cho vay 10 tấn xi măng giá 8,3 triệu. Kể từ đó cho đến nay, Q và D vẫn chưa trả 

lại tôi”. Lời khai ngày 28/5/2001 (BL 199), ông Â trình bày “Sau khi vay xi 

măng, tôi có hỏi cô D để đòi 2 lần nhưng vì kinh tế không có nên chưa trả được. 

Nay vợ chồng D, Q ly hôn, tôi đề nghị Tòa án giải quyết trả lại tôi số tiền xi 8,3 

triệu”. Tuy nhiên đến lời khai ngày 12/2/2003 (BL 212): ông Â lại trình bày 

“sau khi cho vợ chồng Q D vay 10 tấn xi, khoảng giữa năm 1998, cô D đã dùng 
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tài sản riêng thanh toán cho ông 8,3 triệu. Hiện vợ chồng D, Q không nợ gì 

ông”. 

Về phía chị H1 là người mua đất của bà D, cũng không thống nhất về thời 

gian mua đất, khi thì chị khai mua năm 1996 (BL207), khi thì chị khai mua giữa 

năm 1998 (BL 25, 600). 

 Đối với bà D: Tại Biên bản hòa giải ngày 09/8/2000 (BL200) bà D khai 

“mua thửa đất ở Lạc Hồng số tiền 06 triệu, do không có tiền nên vay của bạn 

bè, sau đó bán cho chị Hằng được 06 triệu đã trả cho bạn bè”. Tại lời khai cùng 

ngày 9/8/2000 (BL 201), bà D lại khai “vợ chồng vay 10 tấn xi của anh Â hiện 

nay chưa trả được”. Bản tự khai ngày 17/1/2014, Bà D lại trình bày: “Giữa năm 

1998, anh trai tôi đòi tiền …tôi phải bán thửa đất 200m
2
 là tài sản riêng của tôi 

cho chị Hằng được 6 triệu, cộng với tiền bồi dưỡng học sinh giỏi để trả cho anh 

Â”. 

Trong khi đó, phía bà S, ông Q và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đứng về phía ông Q lại xác định việc mua xi măng là do cụ X, cụ S nhờ 

mua và đã trả tiền. Như vậy không có đủ cơ sở để xác định bà D, ông Q có góp 

10 tấn xi măng khi làm tầng hai ngôi nhà.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xác định căn hộ hai tầng, diện 

tích 69,6 m
2 
/tầng là do cụ X, cụ S xây dựng, không có căn cứ xác định là tài sản 

chung của bà D, ông Q. 

Về công trình phụ xây dựng trên đất gồm: Nhà bếp, nhà vệ sinh, bể nước, 

sân xi măng. Nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đều khai do ông Q, bà D xây dựng năm 1997. Do đó xác định những tài 

sản này là tài sản chung của ông bà. Hội đồng định giá tài sản kết luận hết khấu 

khao nên không còn giá trị để phân chia. 

Như vậy không có căn cứ xác định nhà và đất bà D yêu cầu chia là tài sản 

chung của bà và ông Q. Vì vậy không chấp nhận yêu cầu được giao nhà để đảm 

bảo về chỗ ở, yêu cầu chia tiền lợi tức cho thuê nhà hoặc bồi hoàn tiền thuê nhà 

trọ của bà D. 

[2.3]. Xét yêu cầu thanh toán công sức đóng góp và duy trì khối tài 

sản chung:  

Bà D có yêu cầu chia công sức của bà là 8.000.000đ/tháng x 32 tháng. Tại 

phiên tòa sơ thẩm, bà D thay đổi yêu cầu được chia công sức số tiền từ 

100.000.000đ đến 120.000.000đ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà đề nghị xem xét 

theo quy định của pháp luật.  

Hội đồng xét xử nhận định: Bà D xác định công sức trong việc trông nom, 

phụng dưỡng bố mẹ chồng là chưa có căn cứ bởi lời khai của các đương sự và 

bà D cũng xác định: Khi bà D về làm dâu cụ S, cụ X vẫn bán hàng do đó các cụ 

vẫn có thu nhập. Đến năm 2001 cụ X chết, cụ S chết năm 2012. Bà xác định 

công sức của mình thông qua việc làm ruộng, chăn nuôi lợn, chở thuê hàng hóa 

nhưng không có căn cứ chứng minh. Cụ S, cụ X, ông Q và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn khẳng định bà D không đóng 

góp công sức gì đối với gia đình. Ngoài lời khai, bà D cũng không có chứng cứ 

nào khác. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận thấy: Sau khi kết hôn, bà D có thời 

gian khoảng hai năm sống chung với gia đình cụ X. Sau khi được cho ăn riêng, 
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bà D sinh sống tại nhà đất của hai cụ X, S khoảng 13 năm. Trong thời gian này, 

gia đình cụ X có xây dựng nhà ở, tôn tạo thửa đất. Bà D sống cùng một thửa đất 

với gia đình chồng nên cần phải xác định bà D có đóng góp một phần công sức.  

Đối với công trình phụ do bà D, ông Q xây dựng từ năm 1997 đến nay đã 

hết khấu hao không còn giá trị nhưng cũng phải xác định bà D có công sức xây 

dựng lên tài sản này. Từ năm 2001, khi bà D không còn sống ở đó nữa thì ông Q 

và gia đình cụ S sử dụng. Do vậy cần thiết phải xem xét đến quyền lợi cho bà D. 

Từ những phân tích như trên, có căn cứ chấp yêu cầu đền bù về công sức 

bà D đưa ra. Do đó sẽ áng trích một phần giá trị từ khối tài sản là nhà và đất cụ 

X, cụ S để lại để trả công sức cho bà D với số tiền là 120.000.000đ như cấp sơ 

thẩm quyết định là hoàn toàn thỏa đáng. Những người được quyền thừa kế khối 

di sản nhà và đất của cụ S, cụ X phải liên đới chi trả cho bà D số tiền này. 

[2.4] Xét về yêu cầu của bà D đề nghị ông Q trả tiền cấp dưỡng nuôi 

con. 

Tại thời điểm ông Q, bà D ly hôn, chị H là con chung của ông bà đã đến 

tuổi thành niên, các đương sự không có yêu cầu Tòa án giải quyết về cấp dưỡng 

nuôi con nên Tòa án chưa giải quyết. Nay bà D yêu cầu ông Q phải đóng góp 

cấp dưỡng nuôi con thời gian từ năm 2001 (chị H khi đó 13 tuổi) đến năm 2006 

(khi chị H đủ 18 tuổi) tức tương đương với thời gian phải có nghĩa vụ đóng góp 

cấp dưỡng nuôi con là 05 năm với số tiền là 120.000.000đ.  

Luật Hôn nhân gia đình quy định bố và mẹ đều phải có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con. Do vậy, cần buộc ông Q có trách nhiệm hoàn trả cho bà D một 

phần tiền cấp dưỡng nuôi con chung trong khoảng thời gian 5 năm (từ 2001 đến 

năm 2006). Căn cứ vào mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định: năm 2001 là 

210.000đ; năm 2001 đến năm 2004 là 290.000đ; năm 2005 là 350.000đ. Cấp sơ 

thẩm buộc ông Q phải hoàn trả cho bà D số tiền cấp dưỡng nuôi con 

10.000.000đ là phù hợp. Tại phiên tòa, ông Q đề nghị nâng mức cấp dưỡng nuôi 

con chung với số tiền là 25.000.000đ. Xét thấy đây là sự tự nguyện của ông Q, phù B 

với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.  

 [2.5]. Về án phí:  
 Án phí sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 27 của Nghị quyết 326 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa 

án. Bà D chỉ phải chịu án phí chia tài sản đối với số tiền 120.000.000đ, ông Q phải 

chịu án phí cấp dưỡng. Việc cấp sơ thẩm buộc bà D phải chịu 27.000.000đ án phí 

dân sự là không chính xác, gây thiệt hại cho bà D; không tuyên buộc ông Q phải chịu 

án phí là thiếu sót, cấp phúc thẩm sẽ điều chỉnh lại.  

Án phí phúc thẩm: Bà D kháng cáo được chấp nhận một phần nên không 

phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 147, 148; 

Khoản 1, khoản 6 Điều 165; khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự.  Khoản 1 

Điều 61; Khoản 1 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 357, 468 Bộ luật 
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Dân sự. Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  
 Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị D. Sửa bản 

án dân sự sơ thẩm số 86/2019/HNGĐ-ST ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện V như sau. 

1. Đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện sau của bà Nguyễn Thị D: 

- Buộc ông Phạm Hồng Q trả chị Phạm Thị Thu H 530m
2
 đất nông 

nghiệp. 

 2. Bác các yêu cầu khởi kiện sau của nguyên đơn: 

- Yêu cầu chia 120m
2 
đất ở và căn hộ diện tích 69,6m

2 
/tầng tại thửa đất số 55, 

tờ bản đồ số 24, thôn  T, xã Đ, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

- Yêu cầu ông Phạm Hồng Q phải chia trả tiền lợi tức thu được từ tiền cho 

thuê căn hộ. 

- Yêu cầu ông Phạm Hồng Q phải bồi hoàn số tiền bà Nguyễn Thị D đã 

phải bỏ ra để đi thuê nhà ở từ năm 2001 đến nay. 

- Yêu cầu những người được hưởng thừa kế tài sản của cụ X, cụ S phải trả 

số tiền 50.000.000đ là tiền Nhà nước đền bù diện tích căn hộ 17,4m
2 

 khi làm 

đường Quốc lộ 5A. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

- Về việc yêu cầu ông Phạm Hồng Q phải trả số tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Chấp nhận sự tự nguyện của ông Phạm Hồng Q trả cho bà D tiền cấp 

dưỡng nuôi con chung là: 25.000.000đ. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu chia công sức của bà Nguyễn Thị D. 

 Buộc các đồng thừa kế được hưởng di sản là nhà và đất của cụ S, cụ X 

gồm: Ông Phạm Hồng Q, bà Phạm Thị A, bà Phạm Thị B, bà Phạm Thị C, bà 

Phạm Thị G, ông Phạm Hùng D và ông Phạm Thế K phải liên đới trả cho bà D 

tiền công sức là: 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật dân sự 2015. 

4. Về án phí:  

- Án phí sơ thẩm: Bà D phải chịu 6.000.000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Đối trừ với số tiền tạm ứng án phí bà D đã nộp 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm 

nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 013994 ngày 

05/12/2013 của Chi cục thi hành án dân sự huyện V. Bà D còn phải nộp số tiền 

1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng).  

Ông Phạm Hồng Q phải chịu 300.000đ án phí cấp dưỡng nuôi con chung.  

- Án phí phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị D không phải chịu án phí phúc thẩm 

dân sự. Hoàn trả bà D 300.000đ tạm ứng đã nộp theo biên lai thu số 0000216 ngày 

22/8/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện V.       
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5. Về chi phí tố tụng: Bà D phải chịu toàn bộ tiền chi phí tố tụng đã nộp 

6.000.000đ (sáu triệu đồng). Đối trừ với số tiền tạm ứng chi phí tố tụng đã nộp, 

bà D đã nộp đủ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a,7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị cấp phúc thẩm không xét có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- TA, THA huyện V; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
               Phạm Trung Thực 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 25/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 24-10-2019 
V/v tranh chấp tài sản sau ly hôn 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đinh Thị Quý Chi 

  Các Thẩm phán:            Ông Lê Viết Phong  

                                                                Ông Nguyễn Văn Thư  

 -   Thư  ký phiên tòa: Ông Lê Thế Huy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

 -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Cao Thanh Nam - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2019, tại Phòng xét xử C - Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình 

thụ lý 31/2019/TLPT-HNGĐ ngày 30 tháng 9 năm 2019 về  Tranh chấp tài sản 

sau ly hôn”, do Bản án số 20/2019/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện B bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc 

thẩm số 35/2019/QĐPT-HNGĐ ngày 07 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự:     

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1964, địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Bình Phước (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Minh H, sinh năm 1963, địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Bình Phước (có mặt). 

3. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

          - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước, địa chỉ: QL.14, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

          Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Văn Đ – chức vụ: Giám đốc chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện B (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 

          - Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: xã P, huyện B, tỉnh 

Bình Phước. 

          Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Anh X – chức vụ: Quyền Trưởng 

phòng Tài nguyên và môi trường huyện B (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 

          - Anh Nguyễn Minh H, sinh năm 1983 (có mặt). 

          - Chị Nguyễn Thị Kiều C, sinh năm 1985 (có mặt). 

195



2 

 

 - Anh Nguyễn Minh N, sinh năm 1988 (có mặt). 

         Anh H, anh N, chị C cùng trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Người kháng cáo: Bị đơn ông Nguyễn Minh H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn 

chị Nguyễn Thị H trình bày:  

 Về quan hệ hôn nhân: Bà H và ông Nguyễn Minh H trước đây là vợ chồng 

chung sống với nhau từ năm 1982, tuy nhiên trong quá trình chung sống không có 

hạnh phúc nên đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa 

thuận của các đương sự số 103/2007/QĐST-HNGĐ ngày 27/12/2007 của Tòa án 

nhân dân huyện P (nay là thị xã P), tỉnh Bình Phước. 

          Về việc phân chia tài sản chung là các diện tích đất đã có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thì ông H và bà H tự thỏa thuận, được Tòa án ghi nhận việc 

thỏa thuận chia tài sản tại quyết định ly hôn số 103/2007/QĐST-HNGĐ ngày 

27/12/2007. Tuy nhiên ngoài các tài sản đã được thỏa thuận phân chia tại quyết 

định ly hôn thì giữa bà H và ông H còn có tài sản chung là diện tích đất 3.077,4m2 

tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. Trên đất có 140 cây cao su 

trồng năm 2008. Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguồn gốc đất do bà H và ông H cùng mua lại của vợ chồng ông H, sinh 

năm khoảng 1969, bà M sinh năm khoảng 1974 (không biết rõ họ tên, địa chỉ hiện 

nay) vào năm 2001 với giá 3.000.000đồng. Khi mua đất không lập giấy tờ gì, chỉ 

thỏa thuận bằng lời nói với nhau. Vợ chồng ông H bà H đã giao đủ tiền cho ông H 

bà M, ông H bà M giao diện tích đất này cho bà H và ông H sử dụng. Khi đó trên 

đất có khoảng 30 cây điều đang cho thu hoạch. Trên diện tích đất này bà H và ông 

H làm 01 nhà máy xay lúa. 

Năm 2008 sau khi ly hôn, thì trên diện tích đất 27.750m2 (là diện tích đất 

được thỏa thuận giao cho ông H sử dụng, đất tiếp giáp với diện tích đất  3.077,4 

m2 đang tranh chấp) giao cho ông H sử dụng thì ông H tiến hành xây dựng 01 căn 

nhà trên đất. Còn bà H khi đó đang kinh doanh cửa hàng bán vật liệu xây dựng 

nên vào ngày 22/12/2017 giữa bà H và ông H thỏa thuận: ông H giao cho bà H 

được sử dụng diện tích đất 3.077,4m2, còn bà H thì sẽ cung cấp cho ông H vật liệu 

xây dựng tại cửa hàng của bà H để xây xong nhà. Ông H sử dụng vật liệu xây 

dựng tại cửa hàng của bà H xây dựng xong nhà và ông H giao diện tích đất 

3.077,4m2 cho bà H sử dụng. Việc bà H và ông H thỏa thuận giao đất cho bà H sử 

dụng thì không có lập giấy tờ gì, chỉ có các con của bà và ông H là Nguyễn Minh 

H, Nguyễn Thị H (vợ H) chứng kiến. 

Tuy đã giao đất cho bà H sử dụng nhưng năm 2008 khi ông H cưa điều trên 

diện tích đất 27.750m2 của ông H thì ông H cưa luôn toàn bộ cây điều trên diện 

tích đất 3.077,4 m2 và trồng toàn bộ cây cao su trên đất. Khi bà H biết sự việc ông 

H cưa điều và trồng cao su thì bà H đến ngăn cản, thì ông H nói cây điều bị sâu 

đục thân hết rồi, mà tiện thể ông H trồng cao su trên đất ông H thì cứ để ông H 

trồng cao su, sau này cao su lớn thì để cho các con chung của bà H và ông H cạo 
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mủ cao su, bà H nghe ông H nói cũng hợp lý nên bà để ông H trồng cao su trên 

đất. 

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2015 khi đó ông H có nói số cây ít thôi để ông H 

cạo luôn rồi sau đó ông H đưa tiền mủ lại cho các con tôi nên bà H cũng để ông H 

cạo mủ, sau đó cuối năm cạo mủ ông H có đưa cho con trai Nguyễn Minh N 

khoảng 1.000.000 đồng, đưa tiền cho N tầm khoảng 2 năm đầu cạo mủ, đến năm 

2017 bà H và ông H tranh chấp thì ông H không có cho N tiền mủ cao su nữa. 

Đồng thời năm 2017 khi ông H yêu cầu bà H giao lại cho ông H giấy chứng 

nhận QSD đất của diện tích 27.750m2 để ông H làm thủ tục tách sổ thì bà H có 

nộp đơn trình bày tại văn phòng đăng ký đất đai huyện B do bà H sợ ông H chỉ đo 

đạc qua phần đất 3.077.4m2, do năm 2017 bà H nói ông H đừng cạo mủ nữa để giao 

vườn lại cho bà H cạo thì ông H không đồng ý nên bà H mới nộp đơn tranh chấp tại 

UBND xã Đ. Tuy nhiên quá trình hòa giải tại xã không thành, do đó bà H mới 

khởi kiện. 

Tuy, trước đây ông H có thỏa thuận giao toàn bộ diện tích đất 3.077,4m2 

cho bà H sử dụng, tuy nhiên nay bà H chỉ yêu cầu được sử dụng một nửa diện tích 

đất 3.077,4m2 để canh tác. 

Bị đơn ông Nguyễn Minh H trình bày: 

Khi ông H và bà H ly hôn năm 2007 thì tất cả các tài sản chung của ông H 

và bà H trong thời kỳ hôn nhân đều đã được ông và bà H thỏa thuận chia tại quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 

103/2007/QĐST-HNGĐ ngày 27/12/2007 của Tòa án nhân dân huyện P (nay là 

thị xã P), ngoài ra không còn tài sản nào khác chưa được ông và bà H phân chia.  

Đối với diện tích đất 3.077,4m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ huyện B, tỉnh Bình 

Phước bà H đang tranh chấp với ông H là đất thuộc quyền sử dụng của riêng ông 

H, đất có nguồn gốc trước đây của ông Điểu N khai phát, đến năm 2001 ông N 

cho lại vợ chồng ông H, bà M sử dụng, sinh sống trên đất khoảng vài tháng thì 

ông H bà M bỏ đi nên diện tích đất này bỏ hoang. Đến năm 2008 thấy đất bỏ 

hoang không ai sử dụng nên ông H khai phát đất để sử dụng, thời điểm này trên 

đất có khoảng 10 cây điều đã lớn, ông H cưa điều và trồng cây cao su trên đất và 

sử dụng đến nay không có ai tranh chấp đất với ông H. 

Nay ông H không đồng ý chia đôi diện tích đất này cho bà H sử dụng một nửa 

do là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của một mình ông H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễn Minh H trình bày: 

Diện tích đất 3.077,4m2 do bố mẹ anh H là ông H bà H cùng mua của ông 

H, bà M, mua vào năm nào không nhớ, nhưng theo tôi nhớ đất này ba mẹ tôi mua 

cũng gần 20 năm rồi. Nay ông H, bà M đang sinh sống tại đâu thì tôi không biết. 

Khi mua đất thì trên diện tích đất này đã có sẵn cây điều do ông H, bà M trồng.  

Khi ly hôn giữa bà H và ông H tự thỏa thuận phân chia tài sản chung và 

được Tòa án nhân dân huyện P (nay là thị xã P) ghi nhận sự thỏa thuận tại quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 

103/2007/QD0ST-HNGĐ ngày 27/12/2007. Về phần tài sản chung, đối với các 

diện tích đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà H và ông H thỏa thuận 

được việc chia và việc phân chia các tài sản này được ghi nhận trong quyết định, 
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chỉ còn lại 01 tài sản chưa chia là diện tích đất 3.077,4m2 tọa lạc tại thôn 1, xã Đ 

(nay là thôn Đ, xã Đ) chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản này 

không được phân chia và thể hiện tại quyết định ly hôn. Hiện nay giữa bà H và ông 

H đang tranh chấp diện tích đất này. 

Sau khi ly hôn, ông H và bà H thỏa thuận ông H giao diện tích đất 

3.077,4m2 này cho bà H sử dụng, còn bà H có nghĩa vụ cung cấp vật liệu xây 

dựng từ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của bà H để ông H xây nhà trên 

diện tích đất 27.750m2. Bà H thì làm theo đúng thỏa thuận cung cấp vật liệu xây 

dựng, còn ông H thì không thực hiện theo như thỏa thuận mà sau khi xây nhà 

xong ông H vẫn tiếp tục sử dụng diện tích đất 3.077,4m2, năm 2008 ông H cưa 

toàn bộ cây điều trên đất để trồng cây cao su, đến nay ông H vẫn đang sử dụng 

diện tích đất này. 

Khi ông H, bà H thỏa thuận giao diện tích đất 3.077,4m2 cho bà H sử dụng 

và việc bà H cung cấp vật liệu xây dựng cho ông H thì giữa hai bên không có lập 

văn bản gì, mọi việc những người trong nhà đều biết gồm tôi, ông H, bà H, em gái 

C, em trai N biết, không có ai khác làm chứng. Diện tích đất này là tài sản chung 

của ông H, bà H, đã được thống nhất giao cho bà H sử dụng, tôi không có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan gì đến đất. 

- Anh Nguyễn Minh N trình bày: 

Anh N không biết về nguồn gốc diện tích đất tranh chấp, do trước đó còn 

nhỏ thường xuyên đi học, sau này có nghe bà H nói là đất mua của ông H, bà M. 

Diện tích đất này là tài sản của ông H bà H, anh N không có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan gì. 

- Chị Nguyễn Thị Kiều C trình bày: 

Diện tích đất tranh chấp trước đây là đất của ông H, bà M bán lại cho ông 

H, bà H vào khoảng năm 2001. Khi ông H và bà H ly hôn thì hai bên tự thỏa 

thuận phân chia đất, đất này ông H nói miệng là cho em trai Nguyễn Minh N sử 

dụng, tuy nhiên ông H không thực hiện mà sử dụng toàn bộ. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Sở TN - MT tỉnh Bình Phước là ông 

Bùi Văn Đ trình bày: 

Vào ngày 08/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước có cấp 

đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD214394 với diện tích đất là 

23.781,3m2 tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước đứng tên ông Nguyên 

Minh H. Trình tự thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông H là 

đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đơn đề nghị cấp đổi lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của ông H, trong đơn ông H nêu lý do xin cấp đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý lại cho đúng diện tích đất thực tế và tách phần 

diện tích đất là tài sản chung của vợ chồng chưa chia. 

Về diện tích đất của ông H sau khi cấp đổi lại GCNQSD đất là 23.781,3m2, 

bị giảm so với diện tích đất đo đạc độc lập năm 1996 và giảm so với số liệu đo 

chính quy năm 2008 là do số liệu đo đạc độc lập năm 1996 không chính xác, số 

liệu đo chính quy năm 2008 đo sai với hiện trạng sử dụng đất và đo gộp diện tích 

đất 3.077,4 m2 đang tranh chấp, năm 2017 sau khi xác minh lại chính xác diện tích 

đất của ông H là 23.781,3m2, ông H đã đồng ý với diện tích này nên làm thủ tục 

xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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- Người đại diện theo ủy quyền của UBND huyện B là ông Lê Anh X 

trình bày:  

Qua kiểm tra đối chiếu hình thể thửa đất giữa các tài liệu: giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số ĐƠ 39 cấp ngày 05/7/1996 đứng tên Nguyễn Minh H (thửa 

42-ĐƠ), bản đồ chính quy xã Đ được lập năm 2008, trích đo địa chính thửa đất do 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lập ngày 29/8/2017 và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CS 02981/CL cấp ngày 08/9/2017 đứng tên ông 

Nguyễn Minh H thì phần diện tích đất 3.077,4 m2 nằm ngoài thửa đất 42-ĐƠ 

được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ĐƠ 39 và cũng nằm ngoài 

thửa đất số 200 tờ bản đồ số 44 được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CS02981-CL. Diện tích thửa đất cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn 

Minh H và cá nhân ông Nguyễn Minh H thay đổi qua các lần đo là do sai số đo 

đạc và phương pháp tính diện tích.  

Thửa đất 3.077,4 m2 nêu trên thuộc quy hoạch đất ở và đất trồng cây lâu 

năm, có thể xem xét để cấp quyền sử dụng đất.  

Người làm chứng:  

- Ông Huỳnh Ngọc C trình bày:  

Vào ngày 25/8/2017 ông có đi kiểm tra thực tế diện tích đất của ông H tại 

thôn Đ, xã Đ. Ông đi cùng ông T địa chính xã Đ và ông H bà H, chỉ đo theo chỉ 

ranh của ông H, bà H. 

- Ông Đinh Văn T trình bày:  

Vào ngày 25/8/2017 ông có tham gia cùng Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện B để tiến hành kiểm tra xác minh quyền sử dụng đất của ông 

Nguyễn Minh H tại thôn Đ, xã Đ. Tại thời điểm đo đạc và xác minh có mặt ông H 

và bà H. Việc đo đạc, xác minh do ông H chỉ ranh giới. 

- Ông Thới Trung S trình bày: 

Gia đình ông sử dụng đất tại thôn 4, xã Đ (giáp ranh với thôn Đ, xã Đ) từ 

năm 1997, do đất của tôi gần diện tích đất 27.750 m2 của ông H nên tôi biết về 

diện tích đất 3.077,4 m2 có nguồn gốc trước đây là đất của ông Hai B (trước đây là 

Bí thư Đảng ủy Đ) cho con trai nuôi là ông H (thường gọi là H một mắt) có vợ là 

bà M vào khoảng năm 1981. Ông H, bà M sinh sống trên đất được vài năm thì 

không sử dụng đất nữa. Đến khoảng năm 2001 vợ chồng ông H, bà H sử dụng đất 

đó và trồng cây điều trên đất, đến năm 2007 ông H và bà H ly hôn thì sau đó ông 

S thấy ông H trồng cao su và sử dụng diện tích đất này, còn việc giữa ông H và bà 

H phân chia việc sử dụng diện tích đất này ra sao thì ông không biết. 

- Bà Nông Thị Hồng V trình bày: 

Bà sử dụng đất tại thôn 4 xã Đ từ năm 1993, gần diện tích đất 3.077,4m2 

tranh chấp nên tôi biết về nguồn gốc đất trước đây là đất của ông H (thường gọi là 

H một mắt) có vợ là bà M sử dụng, đến khoảng năm 2001 thì ông H, bà M bán 

diện tích đất này lại cho vợ chồng ông H, bà H sử dụng, do khi bán là đất trống 

nên ông H, bà H trồng cây điều trên đất và cùng sử dụng đất cho đến khi ông H và 

bà H ly hôn, sau đó bà thấy ông H cưa điều và trồng cao su và sử dụng diện tích đất 

này, còn việc giữa ông H và bà H phân chia việc sử dụng diện tích đất này ra sao thì 

bà không biết. 
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Bà V không trực tiếp chứng kiến việc ông H, bà M bán đất cho ông H, bà 

H, tuy nhiên việc này ai cũng biết do ông H, bà H và ông H có kể cho mọi người 

nghe. 

- Bà Trần Thị Ptrình bày: 

Gia đình bà sử dụng đất tại thôn 4, xã Đ từ năm 1990, gần diện tích đất 

3.077,4m2 tranh chấp nên bà biết về nguồn gốc đất trước đây là đất của ông Hai B 

cho con nuôi là ông H (thường gọi là H một mắt) có vợ là bà M sử dụng, trên đất 

này ông H bà M làm nhà tạm sinh sống khoảng 08 năm thì bán đất lại cho ông H 

bà H sử dụng. Từ khi mua đất bà P thấy ông H bà H trồng cây điều trên đất, cùng 

sử dụng đất cho đến khi ông H bà H ly hôn. Sau đó bà P thấy ông H cưa điều và 

trồng cao su và sử dụng diện tích đất này, còn việc giữa ông H và bà H phân chia 

việc sử dụng diện tích đất này ra sao thì bà không biết. 

- Bà Điểu Thị D trình bày: 

Diện tích đất 3.077,4m2 này từ lâu lắm rồi bà D nghe ông Điểu B (tức là 

ông Hai B) nói là đất này của con nuôi ông B là ông H một mắt khai phát. Thời 

điểm phát đất năm nào bà D không nhớ nhưng khi đó bà thấy ông H và ông Hai B 

cùng phát đất. Sau khi khai phát xong thì ông B giao đất này cho ông H sử dụng 

luôn. Trước đây chồng bà D ông Điểu K (đã chết) rất thân với ông H, thường 

xuyên đi săn bắn cùng nhau. Ông H họ tên đầy đủ là gì, hiện nay ở đâu thì bà D 

không biết. 

- Ông Điểu G trình bày: 

Ông G sử dụng đất tại thôn 4 xã Đ từ năm 1975 cho đến nay, gần diện tích 

đất 3.077,4m2 tranh chấp nên ông biết về nguồn gốc đất trước đây là đất của ông 

Hai B khai hoang rồi cho con nuôi là ông H (thường gọi là H một mắt) có vợ là bà 

M sử dụng, trên đất này ông H bà M làm nhà tạm sinh sống gần 10 năm thì bán 

đất lại cho ông H, bà H sử dụng. Sau khi mua đất tôi thấy ông H bà H làm 01 nhà 

máy xay lúa và trồng cây điều trên đất, cho đến năm 2008 sau khi ông H bà H ly 

hôn ông G thấy ông H cưa điều và trồng cao su và sử dụng diện tích đất này. 

- Ông Đoàn Văn S trình bày: 

Ông S đến sinh sống tại thôn Đ, xã Đ từ năm 2003 đến nay, về nguồn gốc 

diện tích đất 3.077,4 m2 thì tôi không biết, từ khi đến sinh sống thì ông S thấy ông 

H là người quản lý, chăm sóc cây điều trên đất, còn việc ông H, bà H nhận chuyển 

nhượng đất của ai thì ông không biết. 

- Ông Phạm M trình bày: 

Ông M đến sinh sống tại thôn Đ, xã Đ từ năm 2000 đến nay, về nguồn gốc 

diện tích đất 3.077,4m2 thì ông không biết, nhưng ông có nghe nói là đất do ông 

H, bà H khai hoang từ lâu và đất chia cho ông H khi ly hôn. 

- Bà Thị S trình bày: 

Bà Thị S là vợ ông Hai B. Ông H (H một mắt) không phải là con nuôi của 

bà và ông B, nhưng rất thân quen với gia đình, H hay gọi bà và ông B là bố mẹ. 

Về diện tích đất 3.077,4m2 thì bà không biết rõ về nguồn gốc đất, do bà chỉ lo cho 

công việc gia đình, nuôi con cháu, bà không quan tâm việc ông B khai phát được 

những diện tích đất nào. Gia đình bà từ trước đến nay không có ai tranh chấp diện 
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tích đất này với ông H bà M, ông H, bà H. Ông B hiện nay do tuổi già nên nằm 

một chỗ, bị lú lẫn và không nhận thức được gì, không có trí nhớ.  

- Ông Điểu N trình bày: 

Ông sử dụng đất giáp ranh với diện tích đất 3.077,4m2 từ khoảng năm 

1975 cho đến nay. Đất của tôi giáp với diện tích đất 27.750m2 của ông H về 

hướng đông và giáp với diện tích đất 3.077,4 m2 của ông H, bà H về hướng Nam. 

Diện tích đất 3.077,4m2 này là có thật, nguồn gốc trước đây là của ông Hai B cho 

lại vợ chồng ông H, bà M do ông H là con nuôi của ông B vào khoảng năm 1981, 

ở được khoảng 5 năm thì ông H bà M bỏ nhau, đến khoảng năm 2001 thì ông H, 

bà M bán đất này lại cho ông H, bà H, khi bán là đất trống nên ông H, bà H trồng 

cây điều trên đất. Sau này ông N thấy ông H cưa điều và trồng cao su trên đất. 

Ông N không trực tiếp chứng kiến việc ông H, bà M bán đất cho ông H, bà 

H tuy nhiên gia đình ông và người dân xung quanh ai cũng biết việc này, vì sau 

khi bán đất từ năm 2001 thì ông H, bà H sử dụng đất này luôn. 

- Ông Võ Văn C trình bày: 

Trước đây, ông là Trưởng thôn Đ, xã Đ. Diện tích đất 3.077,4m2 về nguồn 

gốc thì ông không biết nhưng ông thấy ông H và bà H sử dụng đất từ rất lâu rồi, 

ông thấy ông H và bà H cùng làm nhà máy chà lúa trên đất và trồng cây điều. Sau 

khi ông H bà H ly hôn thì sau đó ông thấy ông H trồng cây cao su trên đất. 

- Bà Vũ Thị L trình bày: 

Bà sử dụng đất tại thôn Đ, xã Đ từ năm 1987 đến nay, về nguồn gốc diện 

tích đất 3.077,4m2 thì bà biết trước đây là đất của ông Hai B khai phát rồi sau đó 

cho lại ông H một mắt. Ông H có vợ là bà M, đến khoảng năm 1990 ông H, bà M 

có thuê bà phát dọn diện tích đất này và tôi là người trực tiếp phát dọn đất cho ông 

H, bà M. Ông H, bà M sử dụng đất vài năm thì bán đất lại cho ông H, bà H sử 

dụng. Tôi không trực tiếp chứng kiến việc ông H, bà M bán đất cho ông H, bà H 

tuy nhiên gia đình bà và người dân xung quanh ai cũng biết việc này, vì sau khi 

bán đất từ năm 2001 thì ông H, bà H sử dụng đất này luôn. Tại phiên tòa, phúc 

thẩm bà L cho rằng đầu năm 2007 bà H có thuê bà làm vườn trên toàn bộ diện tích 

đất mà khi ly hôn ông H được chia giao và phần đất các bên đang tranh chấp, hai 

diện tích đất này không có ranh giới phân định. 

Tại bản án sơ thẩm số 20/2019/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện B quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H. 

Công nhận diện tích đất 3.077,4m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh 

Bình Phước là tài sản chung của bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Minh H. Đất 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Phân chia quyền sử dụng đối với diện tích đất 3.077,4 m2 tọa lạc tại thôn Đ, 

xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước như sau: 

 - Tạm giao bà H được quyền sử dụng các tài sản sau đây: 

Diện tích đất 1.538,7  m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình 

Phước. Đất có tứ cận: 
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Phía Đông giáp diện tích đất 1.538,7m2 giao cho ông H, phía Tây giáp 

đường nhựa, phía Bắc giáp đất ông Điểu N, phía Nam giáp đường thôn, tài sản 

trên đất gồm có 78 cây cao su trồng năm 2008.  

- Tạm giao ông H được quyền sử dụng các tài sản sau đây: 

Diện tích đất 1.538,7m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Đất có tứ cận: 

Phía Bắc giáp đất 53, phía Nam giáp đường thôn, phía Đông giáp diện tích 

đất 23. 781,3 m2 của ông H, phía Tây giáp diện tích đất 1.538,7m2 giao cho bà H. 

Tài sản trên đất gồm có: 62 cây cao su trồng năm 2008. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên nghĩa vụ chịu án phí, các chi phí tố tụng, 

quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án của các đương sự. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019 ông Nguyễn Minh H kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm và yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, không đồng ý phải chịu các chi phí tố tụng vì cho rằng đất là tài sản 

riêng của ông. 

 Tại phiên tòa:  

          - Ông H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

          - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ 

án. Thẩm phán, Hội đồng xét xử cũng như các đương sự đã tuân thủ đầy đủ và 

thực hiện đúng với quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ 

luật tố tụng dân sự không chấp nhận kháng cáo của ông H, giữ nguyên quyết định 

của bản án sơ thẩm đã tuyên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên Hội đồng xét xử nhận định: 

          Xét kháng cáo của ông Nguyễn Minh H, Hội đồng xét xử xét thấy: 

          Quá trình giải quyết vụ án, bà H và ông H đều thừa nhận: Trước đây, ông bà 

là vợ chồng nhưng do mâu thuẫn nên đã được Tòa án nhân dân huyện P (nay là 

Tòa án nhân dân huyện B) giải quyết cho ly hôn theo Quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 103/2007/QĐST-HNGĐ ngày 

27/12/2007. Việc chia tài sản chung khi ly hôn đã được bà H, ông H tự nguyện 

thỏa thuận và được ghi nhận tại quyết định trên với nội dung cơ bản: Ông H được 

nhận diện tích 27.750m2, 01 xe ô tô loại JOLTE, hiệu MISUBISHI và 

50.000.000đồng do bà H có trách nhiệm giao cho ông H; bà H được nhận 09 diện 

tích đất gồm: 8.579,9m2, 29.319,7m2, 27.414m2, 15.580m2, 1.200m2, 2.720m2, 

137m2, 400m2 và 3.260m2 và được sở hữu nhà ở, toàn bộ cây trồng trên đất và vật 

dụng sinh hoạt trong gia đình. 

Về nguồn gốc diện tích đất tranh chấp: Xét thấy, cả bà H và ông H đều 

trình bày có sự mâu thuẫn về nguồn gốc diện tích 3.077,4m2, cụ thể:  
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Bà H thì cho rằng: Đất là do bà và ông H mua của ông H, bà M nhưng lại 

trình bày mâu thuẫn về thời điểm mua, theo đó lúc thì bà trình bày mua năm 1998 

(bút lục 01 và 25), lúc lại cho rằng mua năm 2001 (bút lúc 27, 29, 145) và bà H 

cũng không chứng minh được có việc mua bán này. Bên cạnh đó, bà H cũng mâu 

thuẫn khi cho rằng  lúc mua có khoảng 30 cây điều trồng năm 2002” (Biên bản 

lấy lời khai ngày 21/6/2018-bút lục 30) là không phù hợp với thời điểm mua đất 

mà bà đã trình bày là vào năm 1998 hoặc 2001. Mặt khác, bà H cho rằng, khi ly 

hôn do đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ) nên Tòa án không 

giải quyết mà hướng dẫn vợ chồng tự thỏa thuận nhưng bà lại không có chứng cứ 

chứng minh cho lời trình bày của mình là đúng. Việc bà trình bày  khi mua ông 

H, bà M nói đất có sổ nhưng bị cháy” (bút lục 25) cũng là không phù hợp bởi nếu 

sổ bị cháy thì vẫn có thể thu thập được tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ 

không coi là đất chưa được cấp sổ.  

Còn ông H cũng trình bày mâu thuẫn: Lúc ông cho rằng đất này do ông 

khai phá năm 1996 (bút lục 35), lúc lại cho rằng đất trước đây là của ông Điểu N 

cho ông một phần còn một phần ông khai phá thêm, lúc lại cho rằng đất do ông N 

cho ông từ năm 2008 sau khi vợ chồng ly hôn. 

Đối với lời trình bày của những người làm chứng do bà H yêu cầu Tòa triệu 

tập là ông Nguyễn Trung S, bà Nông Thị Hồng V, bà Trần Thị P, bà Diểu Thị D, 

ông Điểu G cũng có sự mâu thuẫn, cụ thể: những người này đều cho rằng diện tích 

đất bà H, ông H đang tranh chấp có nguồn gốc của ông Hai B cho con nuôi là ông 

H, có vợ là bà M, ông H bà M sử dụng vài năm rồi bán lại cho bà H, ông H. Nhưng 

theo bà Thị S là vợ ông Hai B (ông Hai B hiện đã già yếu, bị lú lẫn, không còn 

minh mẫn) thì bà Sáu không xác nhận lời trình bày của những người làm chứng 

cũng như của bà H là đúng mà cho rằng  tôi không rõ về nguồn gốc ....lúc ông Hai 

B còn minh mẫn, tôi không nghe ông Hai B kể gì về diện tích đất 3.077,4m2 này 

cả” (bút lục 163).  

 Xét việc bà H cho rằng do vào thời điểm ly hôn do đất chưa có sổ nên vợ 

chồng tự thỏa thuận phân chia mà không yêu cầu Tòa án giải quyết, còn ông H thì 

cho rằng khi ly hôn ông chỉ nhận một phần nhỏ tài sản chung là diện tích đất 

27.750m2 và 01 chiếc xe ô tô còn lại ông đã để lại hết tài sản cho bà H, phần đất 

tranh chấp là tài sản riêng của ông nó gắn liền với diện tích 27.750m2 nên ông 

không đồng ý chia. Hội đồng xét xử thấy rằng, tại Biên bản kiểm tra, xác minh 

tình hình sử dụng đất của ông H do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

B lập ngày 25/8/2017 khi tiến hành xác minh để thực hiện điều chỉnh lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 27.750m2 của ông H và phần 

diện tích 3.077,4m2 có thể hiện nội dung: phần đất liền kề thửa 27.750m2 (HĐXX - 

tức phần đất tranh chấp) của ông H  chưa được thỏa thuận phân chia tài sản sau 

khi ly hôn” nên ông H  đề nghị Tòa án nhân dân bgm giải quyết theo quy định” 

(bút lục 57). Biên bản này có chữ ký xác nhận và chữ viết họ tên của ông H. Ông 

H thừa nhận chữ ký và chữ viết họ tên này là của ông nhưng cho rằng ông không 

có mặt tại buổi xác minh mà sau đó có cán bộ lập biên bản đưa đến cho ông ký và 

bảo  chú ký đi để mà lên lấy sổ mới về” nên ông mới ký chứ khi ký ông không 

đọc nội dung và không hề có ý kiến như biên bản đã thể hiện. Xét, ông H không 

có chứng cứ chứng minh cho lời trình bày này là đúng nên có cơ sở xác định ông 

đã ký xác thực nội dung trên tại biên bản ngày 25/8/2017. Vì vậy, Tòa án cấp sơ 
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thẩm đã xác định diện tích đất 3.077,4m2 là tài sản chung chưa chia của bà H, ông 

H là phù hợp.  

Tại phiên tòa, ông H cho rằng hiện ông chỉ có tài sản duy nhất là 27.750m2 

và phần đất đang tranh chấp để làm nguồn sống cho bản thân và người con chung 

giữa ông với người vợ mới. Hội đồng xét xử thấy rằng, khi ly hôn bà H đã được 

chia nhận nhiều diện tích đất, trong đó có cả đất ở và đất canh tác nên có cơ sở 

xác định ông H có nhu cầu sử dụng đất cao hơn bà H. Hơn nữa, phần đất các bên 

tranh chấp đang do ông H quản lý, sử dụng ổn định, toàn bộ cây trồng trên đất do 

ông trồng từ sau khi ly hôn đến nay. Vì vậy, khi chia tài sản chung là diện tích 

3.077,4m2, Hội đồng xét xử thấy cần xem xét đến nhu cầu sử dụng của từng bên 

để chia cho phù hợp. Do đất chưa được cấp quyền sử dụng đất nên việc giao cho 

ông H được tạm quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích 3.077,4m2 và buộc ông H có 

trách nhiệm thanh toán cho bà H ½ trị giá đất là có cơ sở. Đối với 141 cây cao su 

ông H trồng năm 2008 trên đất bà H cũng xác nhận bà không tranh chấp về số cây 

này nên số cây này ông H được sở hữu mà không có nghĩa vụ phải hoàn trả giá trị 

cho bà H. 

Theo Biên bản định giá tài sản ngày 27/6/2019 thì diện tích 3.077,4m2 có 

trị giá 108.478.350đồng (bút lục 30), khi giao cho ông H được tạm quản lý, sử 

dụng diện tích đất trên cần buộc ông H phải có trách nhiệm thanh toán cho bà H ½ 

trị giá đất tương ứng với số tiền 54.236.175đồng. Vì vậy, cần sửa bản án sơ thẩm 

về phần này cho phù hợp. 

Về chi phí đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản với tổng số 

tiền 14.187.862 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà H, ông H mỗi người phải chịu 

½ tương ứng với số tiền 7.093.931đồng/người là phù hợp nên cần giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm về phần này. 

Như vậy, kháng cáo của ông H về việc ông cho rằng diện tích 3.077,4m2 là 

tài sản riêng của ông và việc ông không đồng ý phải chịu các chi phí tố tụng là 

không phù hợp nên không được chấp nhận nhưng do việc kháng cáo dẫn đến sửa 

một phần bản án do đó kháng cáo của ông H được chấp nhận một phần. 

Do sửa án sơ thẩm nên án phí được tính lại như sau: Bà H và ông H, mỗi 

người phải chịu: 54.236.175đồng x 5% = 2.711.808đồng. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông H không phải chịu. 

Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp một phần 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

  Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Minh H.  

  Sửa một phần Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 20/2019/HNGĐ-ST 

ngày 18/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 
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 Căn cứ các Điều 33, 59, 62 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

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

phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H. 

- Công nhận diện tích đất 3.077,4m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh 

Bình Phước là tài sản chung của bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Minh H. Đất 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Tạm giao cho ông Nguyễn Minh H được quyền quản lý, sử dụng diện tích 

đất 3.077,4m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. Đất có tứ cận: 

Phía Đông giáp diện tích đất của ông H đã được cấp QSDĐ dài 66,65m. 

Phía Nam giáp đường thôn dài 66,37m 

Phía Tây giáp đường thôn các đoạn dài 17,76m và 7,99m. 

Phía Bắc giáp đất ông Điểu N và ông H các đoạn dài 18,88m, 5,77m, 14,21m, 

6,69m, 7,69m, 7,79m, 6,58m, 10,02m. 

Và được sở hữu riêng 141 cây cao su trồng năm 2008 có trên đất. 

2. Về chi phí tố tụng: Tổng số tiền 14.187.862đồng là chi phí đo đạc, xem 

xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Ông H và bà H mỗi người phải chịu một 

nửa, tương ứng 7.093.931đồng/người. Do bà H đã nộp toàn bộ số tiền 

14.187.862đồng nên ông H phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà H số tiền 

7.093.931đồng. 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà H phải chịu 2.711.808đồng. Khấu trừ số tiền 

tạm ứng án phí 2.500.000đồng bà H đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số 0018176, ngày 06/02/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện B 

thì số tiền bà H phải tiếp tục nộp là 211.808đồng; Ông H phải chịu 

2.711.808đồng. 

 4. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông H không phải chịu. Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện B, tỉnh Bình Phước hoàn trả cho ông H số tiền 300.000đồng tạm ứng án phí 

phúc thẩm ông H đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0019894, ngày 30/7/2019.  

           Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

          Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:              
- VKSND tỉnh Bình Phước;                                                      

- TAND huyện Bù Gia Mập;           

- CCTHADS huyện Bù Gia Mập;           

- Các đương sự; 

- Cổng thông tin điện tử TANDTC; 

- Lưu: HSVA, Tòa HNGĐ&NCTN.  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Quý Chi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2017/HNGĐ-GĐT 

Ngày 15-02-2017 

V/v tranh chấp tài sản sau ly hôn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và 

15 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Thẩm tra viên của Tòa án 

nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 15 tháng 2 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp tài sản sau ly hôn” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông C, sinh năm 1958; địa chỉ: D3 khu nhà ở thương mại 

TV, 319 đường K, Phường X, Quận Y, Thành phố H; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật gia Đ - 

Hội Luật gia tỉnh BP. 

2. Bị đơn: Bà H, sinh năm 1970; địa chỉ: 230/18 đường Q, Phường T, 

Quận Y, Thành phố H; 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông B, địa chỉ: 313 lô 11 cư xá T, 

Phường Z, quận B, Thành phố H là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

(Văn bản ủy quyền ngày 19 tháng 4 năm 2004). 

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

3.1. Ông T, sinh năm 1949; địa chỉ: Nhà số 15, hẻm 68, đoạn 2, đường 

HS, khu NH, thành phố Đ, Đài Loan; 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà 

M; địa chỉ: 327/41 đường S, Phường K, Quận L, Thành phố H là người đại diện 

theo ủy quyền của ông T (Văn bản ủy quyền ngày 24 tháng 12 năm 2009). 
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3.2. Ông K, sinh năm 1961; địa chỉ: 1B/23/6 (nay là 53) đường G, Phường 

F, quận TH, Thành phố H; 

3.3. Cục Thi hành án dân sự Thành phố H; địa chỉ: 200C đường V, 

Phường E, Quận C, Thành phố H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn xin ly hôn ngày 26-12-1998 và các lời khai bà H trình bày:  

Bà và ông C chung sống từ tháng 6 năm 1991, kết hôn ngày 9-11-1992. 

Khi chung sống đã mâu thuẫn từ năm 1993, do tính tình không hợp, sống ly thân 

năm 1998. Vợ chồng không có con chung. Quá trình chung sống vợ chồng có 

tạo dựng một số tài sản chung là một lô hàng trị giá khoảng 1.000.000.000 đồng 

do ông C đang quản lý (nhập về 30-10-1998); căn nhà tại 199 đường Đ, thành 

phố N mua năm 1997; căn nhà 1B/23/6 đường G, Thành phố H; cả hai căn nhà 

do bà đứng tên và đang quản lý; 01 lô đất 680m2 tại đường A, quận TH, Thành 

phố H mua năm 1994 chưa hợp thức hóa, mới trả 92,8 lượng vàng/150 lượng 

vàng (giá mua); trị giá nhà tại thành phố N khoảng 700.000.000 đồng, nhà ở 

đường G khoảng 400 lượng vàng. Vợ chồng còn có dàn máy sản xuất thanh ray 

kéo màn nhập khẩu năm 1996 giá 40.000 USD, nay đang bị kê biên niêm phong; 

Doanh nghiệp tư nhân TĐ. Ông C còn chuyển đi nước ngoài tiền của vợ chồng 

03 khoản là 230.828.500 đồng, 13.000.000 đồng, 7.010 USD. Bà xin ly hôn, yêu 

cầu chia đôi nhà đất ở đường G, xin nhận nhà đất ở đường G đã định giá 256,5 

lượng vàng, còn nhà ở thành phố N, đất ở đường A xin chia đôi (BL 122, 123, 

134, BL 577 ngày 3-12-1999). Lời khai từ ngày 21-3-2000 trở về sau bà H xác 

định giá trị xây dựng nhà ở đường G là của chung vợ chồng, còn đất là của riêng 

bà, vì bà mua đất từ tháng 5/1991, đóng tiền đất ngày 03-01-1992; bà quen ông 

N vào cuối năm 1991 do ông C giới thiệu; bà nhờ ông N đi mua hộ đất; đất ở 

đường A tách ra giải quyết bằng vụ kiện khác; yêu cầu chia ½ tiền chuyển đi 

nước ngoài và tiền lô hàng 1.000.000.000 đồng. Ý thức ban đầu của bà xác định 

nhà đất ở đường G là tài sản chung, sau này tham khảo bà biết là tài sản riêng 

nên đề nghị là tài sản riêng (BL 593). 

Về khoản nợ ông T: Bà yêu cầu xét hợp đồng vay tiền của ông T, thực tế 

bà không nhận tiền. Năm 1993, bà mở cửa hàng TĐ, xây dựng nhà tại đường G 

xong tháng 10/1994. Ông C nói là mượn tiền của người nước ngoài để làm ăn 

mà tài sản ở Việt Nam lại do bà đứng tên, ông C cũng sợ mất nhà nên yêu cầu bà 

ký hợp đồng vay tiền của ông T năm 1994 tại cơ quan công chứng để làm tin. 

Sau khi ký Hợp đồng vay nợ bà cũng lo vì không nhận tiền, sau đó năm 1995 bà 

qua Đài Loan ký với ông T một bản thuyết minh hợp đồng việc cho mượn tiền 

(BL 122, 123), việc ký mượn tiền của ông T cũng chỉ nhằm mục đích để bà 

không tự ý bán tài sản của vợ chồng do bà đứng tên (BL 134). Bà không biết số 

nợ 135.000 USD (ông C nói vay của ông T). Sau đó, bà H lại khai có biết ông C 
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rút 135.000 USD tháng 9/1994 (BL 577). Bà không đồng ý trả nợ vì không nhận 

tiền. 

Ông C trình bày:  

Ông đến Việt Nam năm 1990, quen biết bà H cuối năm 1991, khi đó bà H 

đang chơi không và đã ly hôn với chồng trước, có một con riêng, sau đó bà H về 

chỗ ông làm kế toán; năm 1992, ông kết hôn với bà H, con riêng của bà H cũng 

về ở cùng vợ chồng ông; tháng 7/1997, vợ chồng sống ly thân, do bà H ngoại 

tình, ông đồng ý ly hôn.  

Khi quen bà H, ông đang hợp tác làm ăn cùng ông N một người Tàu nữa 

để tìm hiểu thị trường Việt Nam. Quen bà H được một hai tuần thì mới mua đất 

ở đường G. Ông nhờ ông N đi coi đất hộ, ông đi coi một lần, còn bà H không 

biết gì ở thời điểm đó. Khoảng cuối năm 1991 đầu năm 1992 đóng tiền mua đất, 

ông đưa cho ông N 120.000.000 đồng, khi đi đóng tiền không có bà H, chỉ nhờ 

bà H đếm tiền hộ. Đến tháng 6/1992 ông chung sống với bà H như vợ chồng, 

tháng 11/1992 mới đăng ký kết hôn. Do nhu cầu làm ăn không có vốn, đã mượn 

tiền của anh ông là ông T từ Đài Loan gửi về để ông làm ăn mở công ty, mua 

nhà, xây nhà. Đến năm 1996 mua nhà ở thành phố N. Sau đó, ông mua nhà đất 

làm kho tại đường A. Tất cả tài sản trên ông tạo lập từ tiền mượn của anh ông. 

Do ông là người nước ngoài, sợ mất tài sản trên nên anh ông yêu cầu vợ chồng 

ông xác nhận số nợ và bà H đã ký nợ năm 1994 vay ông T 200.000 USD tại cơ 

quan công chứng. Bà H không có tiền mua tài sản này.  

Ông không biết Biên bản tạm giao đất ngày 10-9-1991 do bà H xuất trình, 

đến Tòa ông mới biết. Phiếu thu tiền 117.000.000 đồng (trả tiền mua đất) ngày 

03-01-1992 (ghi tên bà H) cũng không đúng sự thật. Năm 1992 mới phân ranh 

đất, năm 1993 mới cất nhà, khi bà H hợp pháp hóa đất ghi nhà tự xây cất năm 

1991 là không đúng (BL 156). Nhà đất ở đường G là của chung. Về hàng hóa 

ông chỉ nhập 01 lô, còn lại bà H nhập 02 lô, nên bà H phải chia lại cho ông. Ông 

đồng ý phần đất ở đường A tách giải quyết bằng vụ kiện khác (BL 593). 

Về khoản nợ của ông T: Ông T có cho vay tiền để mua đất, xây dựng 

nhà, kinh doanh, ông T gửi tiền vào tài khoản của ông ở Ngân hàng, chỉ mình 

ông mới rút được, bà H biết mới ký, ông đồng ý là nợ chung (BL 593). 

Tại đơn khởi kiện ngày 9-11-1998 và các lời khai ông T và người đại diện 

theo ủy quyền của ông T trình bày: Khoảng năm 1990 ông có em ruột là ông C 

đến CL, Thành phố H làm ăn, có hợp tác với một số người Việt gốc Hoa và quen 

bà H. Sau đó, bà H kết hôn với ông C và thành lập Doanh nghiệp TĐ. Do thiếu 

vốn nên vợ chồng ông C vay ông từ năm 1992 đến năm 1994 là 135.000 USD 

không có giấy tờ, vì là anh em trong gia đình, mượn nhiều lần bằng tiền mặt, có 

lúc đưa ở Đài Loan, có lúc đưa ở Việt Nam, có lúc có mặt bà H, có lúc không có 

bà H nhưng bà H biết rõ việc vay tiền. Số tiền vay vợ chồng ông C dùng để mua 

nhà đất, kinh doanh. Ông T sợ mất số tiền nên thống nhất với bà H lập Hợp 
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đồng mượn 200.000 USD của ông T ngày 10-9-1994 tại cơ quan công chứng. 

Khi thỏa thuận vay tiền theo tỷ giá lúc vay quy ra tiền Việt là 2.100.000.000 

đồng, vì ra cơ quan công chứng họ không đồng ý ghi nhận việc giao dịch bằng 

đô la. Đến lúc vay 200.000 USD thì vợ chồng ông C đồng ý trả khoản nợ cũ nên 

số tiền chuyển khoản cho ông C là 60.000 USD. Bản thuyết minh Hợp đồng 

ngày 13-5-1995 bà H nộp cho Tòa ông T có ký. Nay ông T yêu cầu ông C, bà H 

trả số nợ trên, không yêu cầu trả lãi. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 1484/HNST ngày 25-9-2000, 

Tòa án nhân dân thành phố H quyết định (tóm tắt): 

- Công nhận thuận tình ly hôn giữa bà H và ông C. 

- Công nhận thỏa thuận của ông C và bà H không yêu cầu Tòa án giải 

quyết phần đất ở đường A, phường F, quận TH, tách ra giải quyết bằng vụ kiện 

khác khi có yêu cầu. 

Tài sản chung vợ chồng có nhà đất tại 199 đường O, quận HC, thành phố 

N; nhà đất tại 1B/23/6 đường G, quận TH, Thành phố H; dàn máy sản xuất 

thanh ray kéo màn. 

- Giao bà H sở hữu nhà đất tại đường G, Thành phố H và có trách nhiệm 

trả chênh lệch tài sản cho ông C là 128,25 lượng vàng SJC. Nhà đất ở thành phố 

N và dàn máy được phát mãi đấu giá để chia cho mỗi người hưởng 1/2. 

- Xác định khoản nợ ông T 200.000 USD là nợ chung, mỗi người phải trả 

½, tương đương 1.417.500.000 đồng. 

- Bác các yêu cầu khác của bà H. 

Ngày 28-9-2000, bà H kháng cáo xin xem xét lại phần tài sản là quyền sử 

dụng đất tại đường G và khoản nợ 200.000 USD (BL 619). 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/HNPT ngày 11-5-2001, 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H quyết định sửa án sơ 

thẩm về tài sản (tóm tắt): 

- Công nhận giá trị lô đất tại đường G, Thành phố H thuộc sở hữu riêng 

của bà H; giá trị xây dựng nhà 108 lượng vàng là tài sản chung, mỗi người 

hưởng ½ là 54 lượng vàng. 

- Công nhận ông C và bà H nợ chung ông T 60.000 USD, bà H và ông C 

mỗi người phải trả nợ cho ông T bằng tiền Việt Nam tương đương với 30.000 

USD. 

- Giữ nguyên các quyết định khác của bản án sơ thẩm. 

- Tiếp tục duy trì Quyết định số 301/KCTT ngày 6-4-1999 của Tòa án 

nhân dân H cho đến khi thi hành xong bản án này. Riêng đối với nhà đất tại 

1B/23/6 đường G, sau khi bà Hoàn trả đủ 54 lượng vàng (giá trị xây cất nhà) cho 

ông C, thì bà H được đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp 

tại cơ quan có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. 
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Sau khi xét xử phúc thẩm các đương sự đều có đơn khiếu nại. 

Tại Quyết định số 04/DS-TK ngày 18-02-2002, Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao đã kháng nghị bản án phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao giải quyết lại vụ án theo hướng giữ nguyên các quyết định của 

Bản án sơ thẩm về quyền sở hữu chung căn nhà 1B/23/6 đường G và nghĩa vụ trả 

nợ của ông C, bà H đối với khoản nợ 200.000 USD cho ông T. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 07/HĐTP-DS ngày 22-10-2002, Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: Hủy một phần Bản án 

sơ thẩm và một phần Bản án phúc thẩm; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

Thành phố H giải quyết lại từ sơ thẩm về đất ở đường G, Thành phố H và khoản 

nợ 200.000 USD. 

 Sau khi hồ sơ vụ án được giao về cho Tòa án nhân dân Thành phố H giải 

quyết lại, ngày 15-8-2003 bà H có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện không yêu cầu 

Tòa án giải quyết về phần đất tại đường G, Thành phố H và khoản nợ 200.000 

USD. 

 Tại Quyết định số 1434/ĐC-HNST ngày 29-8-2003, Tòa án nhân dân 

Thành phố H đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

 Ông T có đơn kháng cáo quyết định đình chỉ nêu trên, xin thay đổi tư cách 

tố tụng, xin được tiếp tục giải quyết vụ kiện đòi nợ. 

 Tại Quyết định số 53/HNPT ngày 08-12-2003, Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao tại Thành phố H quyết định bác kháng cáo của ông T, đình chỉ 

giải quyết vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn giữa bà H và ông C, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông T. Ông T có quyền làm đơn khởi kiện bà H 

bằng một quan hệ pháp luật dân sự khác nếu có yêu cầu. 

 Ngày 25-9-2003, ông C có đơn khởi kiện bà H về việc tranh chấp tài sản 

sau ly hôn. Ngày 14-02-2004, ông T khởi kiện bà H về việc đòi nợ 200.000 

USD. Ngày 7-6-2004, Tòa án nhân dân Thành phố H có Thông báo số 

1535/SNVA-DSST về việc sáp nhập toàn bộ hồ sơ hai vụ án đã thụ lý trên để 

xét xử cùng một vụ án. 

 Sau khi thụ lý lại vụ án năm 2003, các đương sự trình bày: 

 Nguyên đơn ông C trình bày:  

 Lời khai ban đầu năm 2004 ông C trình bày: Năm 1998 bà H xin ly hôn 

ông và đã được Tòa án các cấp giải quyết. Sau đó, bà H rút đơn khởi kiện. Nay 

ông đề nghị Tòa án giải quyết công nhận quyền sử dụng đất ở đường G là tài sản 

chung và bà H phải liên đới cùng ông trả nợ ông T 200.000 USD, vì đây là nợ 

chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi trả nợ xong, tài sản còn lại chia 

cho ông và bà H bao gồm nhà đất ở đường G, Thành phố H; nhà đất ở thành phố 

N; nhà kho và đất tại đường A, Thành phố H.  
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Ngày 21-7-2010 bà H và ông C đã thỏa thuận hòa giải thành với nội dung, 

thống nhất đối với đất ở đường A, đã cấp giấy chứng nhận cho bà H năm 2007 

bán chia mỗi người ½; nhà đất ở thành phố N có giấy chứng nhận đứng tên bà H 

năm 1997 sang tên sở hữu cho ông C và ông C đồng ý nhận 54 lượng vàng tại 

cơ quan thi hành án là ½ giá trị xây dựng nhà ở đường G để kết thúc tranh chấp; 

nợ ông T 200.000 USD, mỗi người trả ½ tương đương 1.920.000.000 đồng; 

phần nợ được cấn trừ khi bán nhà đất ở đường A, nếu trả nợ không đủ thì hai 

bên phải nộp cho đủ, nếu trả nợ còn dư thì nhận lại theo phần của mỗi người.  

Ngày 27-7-2010, bà H có đơn xin hủy thỏa thuận ngày 21-7-2010 nêu trên. 

 Từ lời khai ngày 6-12-2011 trở về sau ông C chỉ đề nghị đất ở đường G là 

của riêng ông, nhà xây dựng là của chung, yêu cầu được lấy lại nhà. Về khoản 

nợ, vì mọi tài sản ở công ty và bất động sản đều do bà H đứng tên nên bà H phải 

ký nợ (BL 351 phiên tòa sơ thẩm), tiền vay để xây dựng nhà, kinh doanh, không 

tách ra được sử dụng như thế nào, ông xác định đây là nợ chung và chia đôi. 

Bị đơn bà H trình bày:  

Bà giữ nguyên như lời khai trong vụ án ly hôn. Sau đó, bà H nhất trí thỏa 

thuận với ông C như Biên bản hòa giải thành ngày 21-7-2010; nhưng ngày 27-7-

2010 bà H đã xin hủy ý kiến tại biên bản hòa giải thành trên.  

Giai đoạn sau bà H khai: Sau khi có bản án phúc thẩm xử ly hôn năm 

2001, được sự đồng ý của cơ quan thi hành án bà đã bán nhà đất tranh chấp cho 

ông K giá 150 lượng vàng và bà đã nộp vào cơ quan thi hành án trả ông C 54 

lượng vàng là ½ giá trị xây dựng nhà. Hợp đồng đã được công chứng và sang 

tên cho ông K theo quy định. Bà xác định đất này là tài sản riêng của bà. Nếu 

xác định đất là tài sản riêng của ông C thì lấy giá trị khi bán cho ông K, việc 

định giá lại là không cần thiết, không phù hợp pháp luật. 

Về khoản nợ: Bà có ký hợp đồng vay tiền ông T tại cơ quan công chứng 

nhưng không nhận tiền. Đề nghị xác minh, nếu ông C chuyển 60.000 USD vào 

Doanh nghiệp TĐ thì đồng ý là nợ chung, nếu ông C không chứng minh được 

thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Doanh nghiệp đã giải thể từ tháng 8/1998. 

Đây là hợp đồng giả cách, bà không đồng ý trả nợ. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Tại đơn khởi kiện ngày 14-02-2004 của ông T trình bày: Vợ chồng ông 

C và bà H có mượn ông T 200.000 USD do bà H ký giấy vay ngày 10-9-1994. 

Nay đề nghị ông C và bà H có trách nhiệm liên đới trả ông T số tiền vay trên, 

không yêu cầu tính lãi. 

2. Cục Thi hành án dân sự Thành phố H do ông N đại diện theo ủy quyền 

trình bày:  

Bà H đã nộp 54 lượng vàng SJC vào cơ quan thi hành án để trả cho ông C 

trong khoản tiền ½ giá trị xây dựng căn nhà 1B/23/6 đường G. Bà H chưa thi 
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hành nghĩa vụ trả khoản nợ cho ông T. Do ông C cũng phải thi hành khoản nợ 

cho ông T, nên ngày 16-7-2003 cơ quan Thi hành án đã quy đổi toàn bộ 54 

lượng vàng SJC thành 352.823.000 đồng để chi trả cho ông T. Cơ quan thi hành 

án chưa kịp trả tiền cho ông T thì Bản án số 11/HNPT ngày 11-5-2001 bị hủy. 

Hiện nay số tiền này đã được gửi tiết kiệm theo quy định. Khi quy đổi vàng ra 

tiền không mời ông C vì ông C đang khiếu nại mà chỉ là để thi hành theo bản án, 

còn ông T không ở Việt Nam nên không mời được.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, Cơ quan thi hành án kháng cáo không đồng ý với 

bản án phúc thẩm và trình bày: Ngày 20-6-2001, bà H có đơn gửi cơ quan thi 

hành án. Ngày 01-7-2001, ông T cũng có đơn gửi cơ quan thi hành án. Ngày 19-

12-2001, bà H nộp 54 lượng vàng cho cơ quan thi hành án. Ngày 25-02-2002, cơ 

quan thi hành án nhận được Quyết định kháng nghị số 04 ngày 18-02-2002 của 

Tòa án nhân dân tối cao. Theo khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định 69 ngày 18-10-

1993 của Chính phủ về thủ tục thi hành án là hết 6 tháng mà cơ quan thi hành án 

không nhận được kết quả kháng nghị thì ra quyết định tiếp tục thi hành án. Đến ngày 

17-9-2002 cơ quan thi hành án tiếp tục ra Quyết định số 505 thi hành án. Ngày 16-7-

2003 cơ quan thi hành án chuyển 54 lượng vàng ra tiền. Đến ngày 18-7-2003 cơ 

quan thi hành án nhận được Quyết định giám đốc thẩm số 07 ngày 22-10-2002 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do đương sự cung cấp, vì 

quyết định này không gửi cho cơ quan thi hành án. Khi cơ quan thi hành án 

chuyển vàng ra tiền là đã quá 6 tháng theo quy định sau khi nhận được kháng 

nghị. Do đó, không nhất trí về việc quyết định phần ông C được nhận 54 lượng 

vàng ở thi hành án. 

3. Ông K trình bày: Tháng 12/2001, ông có mua nhà đất tại số 1B/23/6 

đường G của bà H. Khi mua bán, ông có tìm hiểu giấy tờ hợp lệ. Bà H đã thi 

hành án xong, hai bên đã ra công chứng hợp đồng và sang tên xong. Việc phân 

chia tài sản giữa ông C và bà H không liên quan đến ông. Nay ông đã thế chấp 

căn nhà vay tiền Ngân hàng Đầu tư và đã bị Sở nhà đất ngăn chặn theo Kháng 

nghị số 04 năm 2002 của Tòa án nhân dân tối cao. Ông không có liên quan đến 

việc giải quyết vụ án, đề nghị được vắng mặt. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 252/2013/HN-ST ngày 13-

03-2013, Tòa án nhân dân Thành phố H quyết định: 

- Xác định tài sản chung của ông C và bà H là nhà và đất tại 1B/23/6 

đường G (số mới 53 đường G), Phường F, quận TH, Thành phố H. 

- Bà H phải có trách nhiệm hoàn trả cho ông C ½ giá trị đất nhà 1B/23/6 

đường G (số mới 53 đường G) là 3.048.600.000 đồng. 

- Ông C được quyền liên hệ với cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố H 

để nhận 54 lượng vàng SJC là ½ giá trị xây dựng căn nhà 1B/23/6 đường G (số 

mới 53 đường G), Phường F, quận TH do bà H đã giao nộp. 
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Buộc bà H có trách nhiệm hoàn trả cho ông T số tiền 100.000 USD, tương 

đương 2.082.800.000 đồng. Ông C có trách nhiệm hoàn trả cho ông T số tiền 

100.000 USD, tương đương 2.082.800.000 đồng.  

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án, án phí và 

quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 25-3-2013 và ngày 11-4-2013 bà H có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm. 

Ngày 28-3-2013 Cục thi hành án dân sự Thành phố H có đơn kháng cáo 

một phần bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 01/2014/HN-PT ngày 08-

01-2014, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà H và Cục thi hành án dân sự Thành 

phố H; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Ngày 21-02-2014, Tòa án nhân dân tối cao nhận được đơn đề nghị giám 

đốc thẩm đề ngày 17-2-2014 của bà H có nội dung: Nền đất tại số nhà 1B/23/6 

đường G (nay là số 53 đường G) bà đã nhận chuyển nhượng trước thời điểm kết 

hôn với ông C nên là tài sản riêng của bà; bà đã chuyển nhượng hợp pháp nền 

đất này cho ông K từ năm 2001, nhưng Tòa án hai cấp lại buộc bà trả ½ giá trị 

đất cho ông C theo giá định giá năm 2009 là bất hợp lý. Không đồng ý trả nợ 

ông T vì không nhận tiền. 

Tại Quyết định số 03/2016/KN-HNGĐ ngày 27-6-2016, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị một phần Bản án hôn nhân và gia đình phúc 

thẩm số 01/2014/HN-PT ngày 08-01-2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao tại Thành phố H; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm, hủy một phần Bản án sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm lại về nội 

dung vụ án bị hủy theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về khoản nợ ông T:  

[2] Ngày 10-9-1994, bà H ký hợp đồng tại cơ quan công chứng có nội 

dung vay ông T 2.100.000.000 đồng tương đương 200.000 USD. Bà H thừa 

nhận sau khi kết hôn với ông C năm 1992, đến năm 1993-1994 vợ chồng bà xây 

nhà ở đường G, Thành phố H, mở Doanh nghiệp tư nhân TĐ để kinh doanh, 

nhận chuyển nhượng đất ở đường A, Thành phố H (đã trả 92,8 lượng vàng ngày 

8-3-1994, BL 136). Như vậy, từ sau khi kết hôn với ông C đến thời điểm bà H 
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ký hợp đồng vay tiền, vợ chồng bà H đã tạo lập được rất nhiều tài sản có giá trị 

lớn như nêu trên, nhưng bà H không chứng minh được có nguồn tiền nào khác 

để mua sắm tài sản và thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Hợp đồng nói rõ 

điều khoản ngày 13-6-1995 bà H ký tại Đài Loan cũng nêu rõ vợ chồng đã vay 

tiền trước đó để xây dựng nhà ở đường G và kinh doanh (Doanh nghiệp TĐ). 

Điều này cũng chứng tỏ vợ chồng bà H thực tế có vay tiền của ông T để tạo ra 

các tài sản chung, nay vẫn còn. Do đó, việc bà H ký hợp đồng vay tiền năm 

1994 chỉ là xác nhận lại khoản nợ đã vay trước đó. Bà H là người làm chủ doanh 

nghiệp tư nhân, nếu không nhận tiền trước đó thì không có lý do gì bà H lại ký 

vay một khoản tiền lớn như vậy. Tại “Đơn kiện” ngày 30-9-1998 của bà H gửi 

Tòa án, Hải quan, Sân bay Tân Sơn Nhất có nội dung ông C có cùng khoản nợ 

2.100.000.000 đồng, nay ông T đang đòi, đề nghị không cho ông C xuất cảnh 

khi chưa trả xong nợ (BL 176). Như vậy, bà H thừa nhận vợ chồng bà có nợ ông 

T tiền như đã ký hợp đồng. Do đó, bà H nại ra lý do không nhận tiền khi ký hợp 

đồng để không trả nợ là không có căn cứ chấp nhận. 

[3] Về việc xác định tiền vay là tiền Việt hay ngoại tệ: 

[4] Ông T chỉ có chứng cứ chuyển cho ông C 60.000 USD qua ngân hàng. 

Ông T cũng thừa nhận cho vay tiền nhiều lần không có biên nhận nên không có 

cơ sở để xác định chính xác ông T cho vay thực tế bằng tiền Việt hay ngoại tệ. 

Tuy nhiên, trong hợp đồng ngày 10-9-1994 hai bên thỏa thuận cho vay 

2.100.00.000 đồng tương đương 200.000 USD. Ông T và ông C cho rằng cho 

vay bằng ngoại tệ nhưng do cơ quan công chứng yêu cầu không được giao dịch 

bằng ngoại tệ nên phải ghi bằng tiền Việt. Còn bà H chỉ đề nghị là không nhận 

tiền, không đồng ý trả nợ, không giải thích là vay tiền Việt hay ngoại tệ. Trong 

giao dịch này, bà H là người đi vay tiền nên được coi là người yếu thế trong giao 

dịch. Nội dung hợp đồng ghi cho vay tiền Việt tương đương với tiền ngoại tệ là 

không rõ ràng. Hợp đồng cũng không nêu rõ khi trả phải bằng tiền Việt hay 

ngoại tệ. Do đó nay có tranh chấp, cần giải thích nội dung hợp đồng nhằm bảo 

vệ quyền lợi của người yếu thế, xác định nghĩa vụ trả nợ là tiền Việt mới phù 

hợp với quy định tại Điều 409 Bộ luật dân sự 2005, Điều 404 Bộ luật dân sự 

2015. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã xác định tiền vay là ngoại tệ, sau đó 

quy ra tiền Việt để buộc trả nợ là không phù hợp.  

[5] Việc xem xét tài sản trả nợ (trả bằng tiền Việt hay ngoại tệ) liên quan 

đến việc xem xét nguồn tiền tạo ra tài sản chung vợ chồng nên cần xem xét lại 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự. 

[6] Về nhà đất tại số 1B/23/6 đường G, Thành phố H: Giá trị xây dựng 

nhà, bà H và ông C đều thống nhất là tài sản chung. Nay các đương sự chỉ tranh 

chấp về nền đất. 
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[7] Căn cứ lời khai của hai bên và trên cơ sở chứng cứ xác minh tại chính 

quyền địa phương thì nền đất tranh chấp nguyên là hai lô đất liền nhau của Ủy 

ban nhân dân Phường F, Thành phố H chuyển nhượng cho các đương sự năm 

1992. Bà H xuất trình Biên bản Ủy ban nhân dân Phường F tạm giao cả hai lô 

đất cho bà H tháng 5 năm 1991, để cho rằng đây là tài sản riêng của bà. Ủy ban 

nhân dân Phường F ban đầu xác nhận người đến tìm hiểu đầu tiên mua đất là 

ông N và ông N nói nhận chuyển nhượng hộ bà H, còn tiền của ai không biết 

(BL 573). Sau này Ủy ban nhân dân Phường F đã cung cấp rõ, ông N và bà H là 

người đóng tiền nhận chuyển nhượng đất; ông N tường trình ông N đứng tên hộ 

ông C, ông C và bà H là vợ chồng, ông N chuyển lô của ông N cho bà H; trên cơ 

sở đó Ủy ban nhân dân Phường F đã “cấp lại biên bản tạm giao đất” ngày 10-5-

1991 để bà H hợp thức hóa quyền sử dụng đất nhằm phù hợp với thời điểm chủ 

trương quy hoạch của Quận và Thành phố từ năm 1990 (BL 136, tập hồ sơ 

2003). Như vậy, Biên bản tạm giao đất ngày 10-5-1991 do bà H xuất trình 

không phải được cấp cho bà H từ đầu mà được cấp sau khi đã nhập lô đất của 

ông C (do ông N đứng tên hộ) vào cùng lô đất bà H đứng tên, để bà H xin hợp 

thức hóa quyền sử dụng đất ngày 8-11-1993. Ông N xác nhận là người nhận 

chuyển nhượng đất hộ ông C. Mặt khác, một số lời khai ban đầu trong vụ án ly 

hôn năm 1998 bà H xác định vợ chồng có tài sản chung là căn nhà ở đường G 

(BL 122), ông C có bỏ tiền ra xây dựng nhà và đất ở đường G (BL 123), nhà đất ở 

đường G yêu cầu chia đôi (BL 134, 145). Vì vậy, có cơ sở xác định đất tranh chấp 

không phải là tài sản riêng của bà H. 

[8] Đối với ông C, từ lời khai ngày 06-12-2011 trở về sau ông C yêu cầu 

đất tranh chấp là tài sản riêng của ông (BL 301), còn tại Đơn khởi kiện ngày 25-9-

2003 và các biên bản hòa giải trước ngày 06-12-2011 (BL 246, 312, 320, 324) 

ông C đều đề nghị đất tranh chấp là tài sản chung vợ chồng. Thực tế, ông C chỉ 

có lời khai của ông N làm chứng xác định ông N nhận chuyển nhượng hộ ông C 

cả hai lô đất. Tuy nhiên, khi Ủy ban nhân dân Phường F giải quyết đất thiếu của 

04 lô đất trong đó có 02 lô đang tranh chấp tại Biên bản ngày 30-7-1992 thì cả 

ông N và bà H có tên trong biên bản. Ông C không có chứng cứ đóng tiền cả hai 

lô đất, ông C cũng không phải là người trực tiếp giao dịch nhận chuyển nhượng 

đất mà chỉ có ông N và bà H tham gia giao dịch. Vì vậy, ông C cũng không có 

chứng cứ rõ ràng chứng minh toàn bộ đất tranh chấp là của riêng ông, nên cần 

xác định đất tranh chấp là tài sản chung vợ chồng như Tòa án cấp sơ thẩm và 

phúc thẩm đã quyết định là phù hợp. 

[9] Về xác định giá trị quyền sử dụng đất: 

[10] Sau khi Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/HNPT ngày 11-5-

2001 của Tòa án nhân dân Thành phố H có hiệu lực pháp luật, bà H đã thi hành 

án, nộp 54 lượng vàng để trả ½ giá trị xây dựng nhà cho ông C tại Cơ quan Thi 

hành án dân sự. Sau đó, bà H đã chuyển nhượng nhà đất cho ông K, hợp đồng đã 
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được công chứng ngày 26-12-2001 (sau khi cơ quan công chứng nhận được 

công văn của Cơ quan Thi hành án dân sự xác nhận việc thi hành án của bà H). 

Như vậy, việc mua bán nhà là khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, đất đã sang 

tên trước bạ cho ông K năm 2008, nên đất không còn thuộc quyền sử dụng hợp 

pháp của bà H, ông C.  

[11] Theo lời khai của ông K và bà H, việc mua bán nhà thông qua cơ 

quan Thi hành án dân sự. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm phải làm rõ 

giá trị thực tế của nhà đất khi hai bên tiến hành mua bán. Trong trường hợp 

đương sự không có chứng cứ chứng minh nhà đất đã bán giá khác với giá ghi 

trong hợp đồng mua bán thì phải xác định giá trị nhà đất theo hợp đồng mua bán 

giữa bà H và ông K để làm căn cứ buộc bà Hoàn thanh toán chênh lệch tài sản 

cho ông C. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm lại căn cứ vào định giá đất tại thời 

điểm năm 2009 để buộc bà H trả ½ giá trị đất cho ông C là 3.048.600.000 đồng 

là chưa đủ căn cứ vững chắc. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 342, khoản 3 Điều 343, khoản 1, 2 Điều 345 Bộ 

luật tố tụng dân sự: 

Hủy một phần Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 01/2014/HN-PT 

ngày 08-01-2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H (nay 

là Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H) và hủy một phần Bản án hôn nhân và 

gia đình sơ thẩm số 252/2013/HN-ST ngày 13-3-2013 của Tòa án nhân dân Thành 

phố H, về phần giải quyết tranh chấp nợ và nền đất tại đường G, Thành phố H, 

giữa nguyên đơn là ông C với bị đơn là bà H; người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là ông T, ông K và Cục Thi hành án dân sự Thành phố H. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm lại về 

phần nội dung bị hủy theo quy định của pháp luật.  

Phần quyết định của Bản án phúc thẩm và sơ thẩm không bị hủy có hiệu lực 

pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại thành phố H; 

- TAND Thành phố H (02 bản kèm HSVA); 

- Viện trưởng VKSNDTC; 

- Vụ 9 – VKSNDTC; 

- Cục THADS Thành phố H; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, V3 (2b). 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  01/2019/HNGĐ-GĐT 

Ngày 03-4-2019 

V/v tranh chấp về ly hôn,  

chia tài sản sau ly hôn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang – Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán:  - Ông Đặng Xuân Đào; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Lê Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân – Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 03-4-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp về ly hôn và chia tài sản sau ly hôn” giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Bùi Văn N, sinh năm 1966; trú tại: Thôn 2, xã X, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị H, sinh năm 1972; trú tại: Thôn 2, xã X, huyện E, 

tỉnh Đắk Lắk. 

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

3.1. Ông Nguyễn Xuân Đ; 

3.2. Bà Trần Thị B; 

3.3. Ông Bùi Văn N1; 

Cùng trú tại: Thôn 4, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

3.4. Ông Hồ Thanh Q; trú tại: Thôn T, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

3.5. Anh Bùi Đức T; trú tại: Thôn 2, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn xin ly hôn đề ngày 27-9-2011 và các lời khai trong quá trình tố 

tụng, nguyên đơn là ông Bùi Văn N trình bày: 

Ông và bà Trần Thị H chung sống như vợ chồng từ năm 1999, đến ngày 

16-9-2003 mới đăng ký kết hôn tại UBND xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Thời 

gian đầu vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng sau đó thường xuyên xảy ra mâu 

thuẫn do bất đồng quan điểm sống; đến tháng 6-2011 thì ly thân. Do tình cảm 

không còn, ông yêu cầu được ly hôn bà H. 

Về con chung: Vợ chồng ông có 01 con chung là cháu Bùi Thị Thùy L, 

sinh ngày 05-10-2000. Ông có nguyện vọng được nuôi con và không yêu cầu bà 

H cấp dưỡng. 

Về tài sản chung của vợ chồng gồm có: 

1. Diện tích 4.050 m
2 

đất thuộc thửa số 129, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại 

thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk được UBND huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 29-6-2005; trên đất có 01 nhà xây lợp 

Proximang, bếp, 01 giếng nước và 374 trụ tiêu xây bằng gạch, trồng tiêu năm 

2004. 

2. Diện tích 2.080 m
2 
đất thuộc thửa số 128a, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại thôn 

3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk được Ủy ban nhân dân huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 26-10-2009 (đất trồng cây lâu năm); trên 

đất có 243 trụ tiêu xây bằng gạch, trồng tiêu năm 2007. 

3. Diện tích 308 m
2 

đất thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 03, tại khối 1, thị 

trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk được Ủy ban nhân dân huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 14-8-2008.   

4. 01 cối vò tiêu tự chế, 01 dàn máy Cao Phong, 01 tủ lạnh hiệu Dae Woo, 

01 xoong gang 9,5 kg, 01 nồi áp suất, 01 ổn áp Lioa, 01 tủ nhôm, 05 cuộn ống 

nước phi 50 mua năm 2009, mỗi cuộn dài 100 m; 08 m dây ống mềm, 30 m dây 

ống cứng hiện ông đang quản lý, sử dụng. 

5. 01 xe máy Yamaha mang tên bà H do bà H đang quản lý, sử dụng. 

Ông yêu cầu được chia tài sản chung làm 03 phần cho ông, bà H và anh 

Bùi Đức T (là con riêng của ông) mỗi người một phần.  

Về tài sản riêng gồm có: 

 1. Diện tích 480 m
2
 đất thuộc thửa số 680, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại xã X, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk được UBND huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 22-6-2001 đứng tên ông. 

2. Diện tích 8.830 m
2
 đất thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại 

thôn 2, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk được UBND huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01-12-1997 đứng tên ông; trên đất có 
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1.000 trụ tiêu bằng cây cà phê khô, trồng tháng 04-2011; 01 giếng nước đường 

kính 1,2 m. 

3. Diện tích 10.130 m
2
 đất thuộc thửa số 303, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại 

thôn 2, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk được UBND huyện E, tỉnh Đắk Lắk cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01-12-1997 đứng tên ông; trên đất có 

01 nhà gỗ, 01 giếng nước, 02 sân phơi, nhà bếp, nhà tắm cùng một số tài sản 

sinh hoạt khác. 

Về nợ chung: Ngày 10-8-2011, ông có vay của ông N1 (là anh ruột của 

ông) số tiền 50.000.000 đồng để đi chữa bệnh. Ông đã trả ông N1 01 dàn máy 

Cao Phong trị giá 12.000.000 đồng để trừ nợ, nên còn nợ lại 38.000.000 đồng. 

Đây là nợ chung của vợ chồng, ông yêu cầu bà H phải có trách nhiệm trả ½ số 

nợ 38.000.000 đồng. 

Ngoài ra, ông có cho vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đ và bà Trần Thị B vay 

số tiền 50.000.000 đồng. 

Bị đơn bà Trần Thị H trình bày: 

Bà thống nhất như lời trình bày của ông N về quan hệ hôn nhân, con 

chung và tài sản chung. 

Về tài sản riêng: Bà không đồng ý xác định diện tích 480 m
2
 đất thuộc 

thửa số 680, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk là tài sản 

riêng của ông N. Bà xác định đây là tài sản riêng của bà được mua trong thời kỳ 

hôn nhân bằng tiền riêng của bà và bà nhờ ông N mua và đứng tên hộ. Ngoài lô 

đất này, bà đồng ý 02 lô đất mà ông N trình bày ở trên là tài sản riêng của ông 

N, nhưng bà yêu cầu được hưởng phần công sức đóng góp đối với khối tài sản 

này. 

Về nợ chung: Bà không đồng ý khoản tiền nợ mà ông N vay của ông N1 số 

tiền 50.000.000 đồng để chữa bệnh. Tại Biên bản đối chất ngày 22-5-2012, bà H cho 

rằng có nợ đại lý phân N số tiền 22.000.000 đồng là tiền mua phân bón còn thiếu. 

Nay ly hôn bà yêu cầu ông N phải có trách nhiệm trả ½ số nợ này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Bùi Đức T trình bày: 

Anh là con riêng của ông N. Năm 2003, anh về sống chung cùng ông N và 

bà H. Do bố anh (ông N) thường xuyên đau ốm, nên để có được khối tài sản này 

có phần công sức đóng góp của anh. Nay bố anh và bà H ly hôn, anh yêu cầu 

chia cho anh một phần công sức trong khối tài sản chung. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 21/2012/HNGĐ-ST ngày   

18-9-2012, Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk quyết định (tóm tắt): 

Về tình cảm: Công nhận ông N, bà H thuận tình ly hôn. 

Về con chung: Giao cháu L cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc 

đến khi cháu tròn 18 tuổi, ông N không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: 

220



 

 

4 

 

Ông N được quyền sở hữu các tài sản sau: 

Một phần lô đất có diện tích 2.015 m
2
 tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk. Trên đất có 01 nhà xây tạm, diện tích 16 m
2
 mái lợp Proximang, nền láng 

ximăng, 01 nhà bếp xây tạm diện tích 05 m
2
, 01 giếng nước sâu 17 m, 190 trụ 

tiêu xây gạch, đường kính 70cm, trồng năm 2004. 

Một phần lô đất có diện tích 1.045 m
2
 thuộc thửa số 128a, tờ bản đồ số 8, 

tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; trên đất có 121 trụ tiêu xây gạch, đường 

kính 70 cm, trồng năm 2007. 

Một phần lô đất có diện tích 154 m
2
 trong đó có 35 m

2
 đất ở và 119 m

2
 đất 

nông nghiệp thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại khối 1, thị trấn E, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Một phần lô đất có diện tích 240 m
2
 thuộc thửa số 680, tờ bản đồ số 7 tọa 

lạc tại thôn 4, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

1.000 trụ tiêu bằng cây cà phê và dây tiêu trồng tháng 4-2011 và 01 giếng 

sâu 18,5m, đường kính 1,2m. 

 Cùng một số tài sản chung khác như: 01 cối vò tiêu tự chế; 05 cuộn ống 

nước phi 50 mua năm 2009, mỗi cuộn dài 100 m; 01 tủ lạnh Dae Woo; một 

xoong gang 9,5 kg; 01 nồi áp suất; 01 ổn áp lioa; 80m dây ống mềm, 30m dây 

ống cứng; 01 dàn máy Cao Phong; 01 tủ nhôm. 

 Tổng giá trị tài sản ông N được chia là 255.155.000 đồng. 

Bà H được quyền sở hữu những tài sản sau: 

Một phần lô đất có diện tích 2.035 m
2
 tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk. Trên đất  184 trụ tiêu xây gạch, đường kính 70 cm, trồng năm 2004. 

Một phần lô đất có diện tích 1.035 m
2
 thuộc thửa số 128a, tờ bản đồ số 8, 

tọa lạc tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; trên đất có 122 trụ tiêu xây gạch, 

đường kính 70 cm, trồng năm 2007. 

Một phần lô đất có diện tích 154 m
2
 trong đó có 35 m

2
 đất ở và 119 m

2
 đất 

nông nghiệp thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại khối 1, thị trấn E, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Một phần lô đất có diện tích 240 m
2
 thuộc thửa số 680, tờ bản đồ số 7 tọa 

lạc tại thôn 4, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Bà H được chia công sức đóng góp đối với 1.000 trụ tiêu bằng cây cà phê 

và dây tiêu trồng tháng 4-2011 và 01 giếng nước trên diện tích đất 8.830 m
2
 là 

tài sản riêng của ông N thuộc thôn 2, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk là 58.638.000 

đồng. 

Tổng giá trị tài sản của bà H được chia là 229.982.000 đồng. 

Bác yêu cầu của ông N cho rằng lô đất có diện tích 480 m
2
 thuộc thửa số 

680, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại thôn 4, xã X, huyện E, tỉnh Đắk là tài sản riêng 

của ông N. 
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Bác yêu cầu của ông N  nhập chiếc xe máy hiệu Yamaha là tài sản chung. 

Bác yêu cầu của bà H cho rằng lô đất có diện tích 480 m
2
 thuộc thửa số 

680, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại thôn 4, xã X, huyện E, tỉnh Đắk là tài sản riêng 

của bà H. 

Bác yêu cầu chia một phần công sức đóng góp của anh T. 

Về nợ chung: 

Buộc ông N phải trả cho ông Q (là chủ đại lý phân bón N) số tiền 

11.007.500 đồng, trả cho ông N1 số nợ 38.000.000 đồng. 

Buộc bà H phải trả cho ông Q số tiền 11.007.500 đồng, trả cho ông N số 

tiền nợ 25.000.000 đồng (được khấu trừ vào tiền chênh lệch tài sản của ông N 

phải trả cho bà H 12.586.500 đồng), nên bà H phải trả cho ông N số tiền còn lại 

là 12.413.500 đồng. 

Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm còn có quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 26-9-2012, ông Bùi Văn N có đơn kháng cáo với nội dung: Diện 

tích 8.830 m
2
 đất là tài sản riêng của ông. Ông mới trồng tiêu năm 2011, tiền này 

do ông tự bỏ ra, bà H không có công sức đóng góp nên ông không đồng ý chia 

cho bà H. Thực tế ông còn nợ ông N1 số tiền 38.000.000 đồng, tiền này ông dùng 

vào việc chữa bệnh, nên ông yêu cầu bà H có trách nhiệm liên đới trả nợ cùng ông. 

Ông không đồng ý trả ông Q số tiền bà H nợ. Ông đề nghị được xem xét công 

sức cho anh T. 

Ngày 26-9-2012, bà H có đơn kháng cáo với nội dung: Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc bà phải trả cho ông N số tiền 25.000.000 đồng (là tiền vợ chồng bà 

vay ngân hàng hộ vợ chồng ông Đ, bà B 50.000.000 đồng) là không đúng. Diện 

tích 480 m
2
 đất là tài sản riêng của bà, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại xác định là 

tài sản chung là thiếu căn cứ. Bà không đồng ý trả cho ông N số tiền 12.413.500 

đồng là tiền chênh lệch tài sản. 

Ngày 26-9-2012, anh Bùi Đức T có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án xem 

xét trích công sức đóng góp đối với việc duy trì khối tài sản của ông N và bà H 

vì anh cũng tham gia lao động sản xuất. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 26/2013/HNGĐ-PT ngày 

25-9-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định (tóm tắt): 

Bác đơn kháng cáo của ông N và anh T. 

Chấp nhận đơn kháng cáo của bà H. 

Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông N. 

Về tình cảm: Công nhận ông N, bà H thuận tình ly hôn. 

Về con chung: Giao cháu Bùi Thị Thùy L cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng 

và chăm sóc đến khi cháu tròn 18 tuổi, ông N không phải cấp dưỡng nuôi con. 
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Về tài sản chung: 

Ông Bùi Văn N được sở hữu các tài sản sau: 

Một phần lô đất có diện tích 2.015 m
2
 tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk. Trên đất có 01 nhà xây tạm, diện tích 16 m
2
 mái lợp Proximang, nền láng 

ximăng, 01 nhà bếp xây tạm diện tích 05 m
2
, 01 giếng nước sâu 17 m, 190 trụ 

tiêu xây gạch, đường kính 70 cm, trồng năm 2004. 

Một phần lô đất có diện tích 1.045 m
2
 thuộc thửa số 128a, tờ bản đồ số 8, 

tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; trên đất có 121 trụ tiêu xây gạch, đường 

kính 70 cm, trồng năm 2004. 

1/2  lô đất có diện tích 154 m
2
 thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 3 (trong đó có 

35 m
2
 đất ở và 119 m

2
 đất nông nghiệp) tọa lạc tại khối 1, thị trấn E, huyện E, tỉnh 

Đắk Lắk. 

1.000 trụ tiêu bằng cây cà phê và dây tiêu, trồng tháng 4-2011 và 01 giếng 

nước sâu 18,5 m, đường kính 1,2 m. 

 Cùng một số tài sản chung khác như: 01 cối vò tiêu tự chế; 05 cuộn ống 

nước phi 50 mua năm 2009, mỗi cuộn dài 100 m; 01 tủ lạnh Dae Woo; một 

xoong gang 9,5 kg; 01 nồi áp suất; 01 ổn áp Lioa; 80 m dây ống mềm; 30 m dây 

ống cứng; 01 dàn máy Cao Phong; 01 tủ nhôm. 

Tổng giá trị tài sản ông N được chia là 250.515.000 đồng. 

Bà Trần Thị H được quyền sở hữu, sử dụng các tài sản sau: 

Một phần lô đất có diện tích 2.035 m
2
 tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk 

Lắk. Trên đất có  184 trụ tiêu xây gạch, đường kính 70 cm, trồng năm 2004. 

Một phần lô đất có diện tích 1.035 m
2
 thuộc thửa số 128a, tờ bản đồ số 8, 

tại thôn 3, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; trên đất có 122 trụ tiêu xây gạch, đường 

kính 70 cm, trồng năm 2004. 

1/2  diện tích lô đất 154 m
2 
thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 3 (

 
trong đó có 35 

m
2
 đất ở và 119 m

2
 đất nông nghiệp) tại khối 1, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Diện tích 480 m
2 

đất thuộc thửa số 680, tờ bản đồ số 7, tại thôn 4, xã X, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Trên đất, các đương sự thỏa thuận không có tài sản tranh 

chấp. 

Được chia công sức đóng góp đối với 1.000 trụ tiêu bằng cây cà phê và 

dây tiêu trồng tháng 4-2011 và 01 giếng nước sâu 18,5 m, đường kính 1,2 m, 

trên diện tích đất riêng của ông N tại thôn 2, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk là 

58.638.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bà H được chia là 238.622.000 đồng. 

Buộc ông N có trách nhiệm thanh toán giá trị tài sản chênh lệch cho bà H 

số tiền 58.638.000 đồng. 
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Về nợ chung: Buộc ông N có trách nhiệm trả các khoản nợ: trả ông Q 

11.007.500 đồng, trả ông N 38.000.000 đồng. 

Bà H có trách nhiệm trả ông Q số tiền 11.007.500 đồng. 

Ngoài ra, Toà án cấp phúc thẩm còn có quyết định về án phí. 

Ngày 17-3-2014, ông N, anh T có đơn đề nghị xem xét lại bản án hôn 

nhân phúc thẩm nêu trên. 

Thông báo giải quyết đơn đề nghị số 151/TB-TLĐ ngày 29-7-2014 của Tòa 

Lao động Tòa án nhân dân tối cao đã trả lời ông N và anh T không có căn cứ để 

kháng nghị bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc 

thẩm. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2016/KN-HNGĐ ngày 27-6-2016, 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: kháng nghị Bản án 

hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 26/2013/HNGĐ-PT ngày 25-9-2013 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hôn nhân và gia đình 

phúc thẩm nêu trên và bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 21/2012/HNGĐ-

ST ngày 18-9-2012 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tạm đình chỉ thi hành bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm nêu trên cho 

đến khi có quyết định giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 14/2016/HNGĐ-GĐT ngày 15-12-2016, 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: 

Hủy Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 26/2013/HNGĐ-PT ngày 

25-9-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm số 21/2012/HNGĐ-ST ngày 18-9-2012 của Tòa án nhân dân huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 26-01-2017, bà Trần Thị H có đơn đề nghị xem xét lại quyết định 

giám đốc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 01/2018/KN-HNGĐ ngày 28-5-2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giám 

đốc thẩm số 14/2016/HNGĐ-GĐT ngày 15-12-2016 của Ủy ban Thẩm phán Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ Quyết định giám đốc thẩm nêu trên và giữ 

nguyên Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 26/2013/HNGĐ-PT ngày 

25/9/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ hôn nhân: ông Bùi Văn N và bà Trần Thị H kết hôn trên 

cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã X, huyện E, tỉnh 

Đắk Lắk. Sau một thời gian chung sống, do tình cảm không còn, đời sống chung 

không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, nên cả hai thuận tình ly 

hôn. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm công nhận ông Bùi Văn N và 

bà Trần Thị H thuận tình ly hôn là có căn cứ.  

[2] Về con chung: Ông N và bà H đều có nguyện vọng được nuôi con 

chung là cháu Bùi Thị Thùy L, sinh ngày 05/10/2000. Xét thấy, cần giao cháu L 

cho bà H nuôi dưỡng là hợp lý và đáp ứng được nguyện vọng của cháu L là 

được ở với bà H. 

[3] Về tài sản chung và tài sản riêng:  

Quá trình giải quyết vụ án, ông Bùi Văn N và bà Trần Thị H đã thỏa thuận 

và thống nhất được với nhau về khối tài sản chung. Hai bên chỉ còn tranh chấp 

lô đất có diện tích 480 m
2
 thuộc thửa 680, tờ bản đồ số 07, tại thôn 4, xã X, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Tòa án cấp phúc thẩm đã xác định diện tích đất này là tài 

sản riêng của bà H là có căn cứ. Nay các bên đương sự cũng không có đề nghị 

xem xét về vấn đề chia tài sản chung và chia tài sản riêng. 

[4] Phần nợ chung và nợ riêng cũng đã được Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm xét xử, các bên đương sự không có đề nghị xem xét lại. 

[5] Đối với việc trích công sức cho anh Bùi Đức T.  

Anh T sinh năm 1990, là con riêng của ông N; ông N xác định anh T ở 

cùng từ năm 2003, anh T nghỉ học từ năm 15 tuổi (2005) và cùng tham gia lao 

động tạo dựng nên khối tài sản chung. Anh T cũng xác định từ khi mẹ đẻ chết anh 

ở với bố và dì H từ năm 2003. Còn bà H cho rằng anh T ở cùng bà và ông N từ 

năm 2008. Tại Biên bản đối chất ngày 21-02-2012 anh T thừa nhận quá trình 

chung sống với ông N, bà H, anh thường xuyên ăn chơi, quậy phá. Tại Biên bản 

xác minh ngày 02-5-2012 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, Công an viên xã X 

cho biết anh T là thanh niên cá biệt, có tính trộm cắp vặt, là đối tượng quản lý 

của Công an xã X. Qua Biên bản đối chất ngày 21-02-2012 cũng thể hiện nội 

dung năm 2010 anh T bị Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xét xử 09 

tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, anh T tiếp tục về chung sống 

cùng ông N, bà H. Anh T yêu cầu được chia công sức đóng góp trong việc tạo 

lập nên khối tài sản chung của ông N và bà H nhưng anh T không cung cấp được 

tài liệu, chứng cứ chứng minh việc tham gia tạo lập nên khối tài sản chung của 

ông N và bà H.  

Mặt khác, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 chỉ quy định về trường 

hợp “Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly 

hôn” và chủ thể là người vợ hoặc người chồng ly hôn được chia “công sức đóng 

góp” vào gia đình bên vợ hoặc bên chồng. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 
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không quy định việc chia công sức cho các đối tượng khác, kể cả con. Do đó, 

Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án 

phúc thẩm và bản án sơ thẩm về phần này là sai lầm nghiêm trọng cả về áp dụng 

pháp luật và căn cứ thực tế. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 342, khoản 2 Điều 343, Điều 344 Bộ luật tố 

tụng dân sự: 

Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 14/2016/HNGĐ-GĐT ngày 15-12-2016 

của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc “Tranh chấp 

về ly hôn và chia tài sản sau ly hôn” giữa nguyên đơn là ông Bùi Văn N với bị 

đơn là bà Trần Thị H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Bùi Văn N, 

ông Nguyễn Xuân Đ, bà Trần Thị Bảy, ông Hồ Thanh Q và anh Bùi Đức T. 

Giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 26/2013/HNGĐ-PT 

ngày 25-9-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 
 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục THADS huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, Vụ GĐKT 3 (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang 
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