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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 04/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 15/9/2020 

V/vvụ án hôn nhân và gia đình 

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 Thường trực Tòa 

án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến, 

 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ông Tống Anh Hào; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Lê Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa - 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 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp ly hôn, con chung, tài sản chung, nợ chung” 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn H, sinh năm 1964; trú tại: Số A, đường

Nguyễn Văn C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1969; trú tại: Số A, đường Nguyễn

Văn C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

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

3.1. Ông Đặng Văn H2; trú tại: Buôn M, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

3.2. Ông Chu Văn K; trú tại: Thôn E , xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. , 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 24/4/2014 và các lời khai trong quá trình tổ tụng 

nguyên đơn là ông Trần Văn H trình bày: 

Ông và bà Nguyễn Thị H1 đăng ký kết hôn ngày 16/01/1991 tại UBND 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình chung sống, Ông và bà H1 có 04 

con chung là các cháu: Trần Thị Thanh N, sinh năm 1992; Trần Thị Mỹ H3, sinh 

năm 1995; Trần Hà L, sinh năm 2003 và Trần Thị Minh Tư T, sinh năm 2008. 

Năm 2012, Ông có đơn xin ly hôn bà H1. Tại Bản án hôn nhân và gia đình 

sơ thẩm số 44/2013/HNGĐ-ST ngày 14/5/2013, Tòa án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột đã chấp nhận đơn khởi kiện xin ly hôn của ông và giải quyết việc giao 

con chung. Ông và bà H1 không yêu cầu chia tài sản chung. Ngày 28/5/2013, bà 

Nguyễn Thị H1 có đơn kháng cáo xin được đoàn tụ để nuôi con cái khôn lớn. Tại 

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 25/2013/DSPT ngày 12/9/2013, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp nhận nội dung kháng cáo của bà H1; xử sửa Bản 

án hôn nhân và gia đình sơ thẩm, không chấp nhận việc xin ly hôn của ông. 

Ông H cho rằng do vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, không thể sống chung, 

nên ngày 12/01/2015, ông H tiếp tục có đơn xin ly hôn với nội dung: 

- Đề nghị Tòa án giải quyết được ly hôn với bà H1; 

- Về con chung: Ông có nguyện vọng được nuôi 02 con là cháu L và cháu 

T, yêu cầu bà H1 cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

- Về tài sản chung vợ chồng gồm có: 

+ 4,3 ha đất rẫy trồng cà phê và cao su ở thôn C, xã E, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk (đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

+ Tiền sản lượng cà phê ông giao cho bà H1 từ năm 2012 đến nay với tổng 

số tiền 624.000.000 đồng, ông đề nghị được trừ đi khoản nợ đã đầu tư vào vụ cà 

phê năm 2014 là 110.850.000 đồng. 

Ông đề nghị được chia đôi khối tài sản chung nêu trên. 

- Về nợ chung: Trong quá trình đầu tư và chăm sóc cà phê, ông có vay của 

ông H2 số tiền 68.850.000 đồng; vay của ông K, bà Th số tiền 42.000.000 đồng, 

tồng cộng là 110.850.000 đồng. 

- Đối với số gỗ làm nhà, sản lượng rẫy trong 05 năm, 01 cưa lốc, 01 máy 

cắt cỏ bà H1 trình bày là không có; còn các tài sản như máy xịt thuốc trừ sâu, 01 

bình xịt tay, 01 máy thủy điện bằng nước hiện vẫn còn nhưng không đáng giá bao 

nhiêu. Đối với xe công nông, 01 máy xay cà phê nhân, 01 máy xay cà phê vỏ, 09 

cuộn ống tưới, 07 téc tưới cà phê, do ốm đau nên ông đã bán đi để chữa bệnh. Còn 

01 bình xịt cỏ bằng tay, 01 bình xịt bằng máy, 01 máy thủy điện bằng nước đã hư 

hỏng từ trước năm 2013. 11 lượng vàng bà H1 khai đưa cho ông tháng 6/2010 là 

không đúng. Sản lượng cà phê từ năm 2009 - 2013 ông đã sử dụng chung cho gia 

đình.  

- Tài sản riêng: Nhà đất tại số A Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk là do Nông trường cà phê 11/3 cấp cho ông năm 1990. Sau đó, ông 

nhờ cụ R (là cha của ông) làm nhà cho ông ở từ đó đến nay, hiện trạng nhà không 
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thay đổi. Việc bà H1 cho rằng có đưa cho ông 02 lượng vàng để trả tiền mua đất 

là không đúng; ông không ký vào tài liệu do bà H1 xuất trình. 

- Ngoài ra, tại Biên bản hòa giải ngày 26/8/2015, ông H đề nghị được chia 

đôi số tiền, cà phê đã giao cho bà H1 trong các năm như sau: 

+ Năm 2011, ông giao cho bà H1 62 bao cà phê (60kg/bao), trị giá 

148.800.000 đồng; 

+Năm 2012, ông giao cho bà H1 11.165,5kg cà phê tươi, trị giá 

100.489.000 đồng; 

+ Năm 2013, ông giao cho bà H1 8000kg cà phê nhân, trị giá 320.000.000 

đồng; 

+ Năm 2014, ông giao cho bà H1 9500kg cà phê nhân, trị giá 380.000.000 

đồng. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị H1 trình bày. 

- Về quan hệ hôn nhân và con chung: Bà thống nhất như lời trình bày của 

ông H. Nay tình cảm vợ chồng không còn, bà đồng ý ly hôn theo yêu cầu của ông 

H. Bà có nguyện vọng được nuôi các con là cháu L và cháu T, yêu cầu ông H cấp 

dưỡng nuôi con mỗi tháng 4.000.000 đồng. 

- Về tài sản chung cửa vợ chồng gồm có: 

+ 4,3 ha đất rẫy trồng cà phê và cao su ở thôn C, xã E, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. 

+ 119 m2 đất tại số A đường Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk trên đất có 01 căn nhà ván gỗ, lọp tole. Nhà đất này có nguồn gốc do 

Nông trường 11/3 cấp cho các hộ công nhân viên. Khoảng tháng 4, tháng 5/1990, 

bà và ông H chuẩn bị kết hôn nên đã làm đơn xin Nông trường cấp đất cho để xây 

dựng nhà ở. Năm 2004, vợ chồng bà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với nhà đất này. Từ năm 2013, ông H đã bỏ đi không ở tại căn nhà ừên. 

Nay ly hôn bà yêu cầu được nhận căn nhà này để làm chỗ sinh sống, nuôi con. 

+ Từ năm 2010 đến năm 2014, ông H không cấp dưỡng nuôi con, chi phí 

nuôi con 01 năm là 183.440.000 đồng (tiền ăn là 156.000.000 đồng, tiền học phí 

27.440.000 đồng) x 5 năm = 923.200.000 đồng. Bà yêu cầu ông H phải trả ½ số 

tiền này. 

+ Tại Biên bản làm việc ngày 26/10/2016, bà H1 yêu cầu ông H cấp dưỡng 

nuôi con trong 07 năm với số tiền 1.365.000.000 đồng. 

+ Tại Biên bản hòa giải ngày 24/6/2014, bà H1 trình bày tài sản chung còn 

có vật dụng nhà trên rẫy gồm: 02 xe máy, 02 tivi, 02 bộ phản ngựa, 01 xe máy 

cày, 01 máy tưới và 09 cuộn ống, 01 máy cưa lốc, 08 cái béc tưới, 01 máy cắt cỏ, 

01 bình xịt, 01 máy xịt thuốc, 02 cối xay cà phê khô và tươi... các loại gỗ hiện ông 

H đang giữ khoảng 300.000.000 đồng... Đối với nhà đất tại A Nguyễn Văn C, vật 

dụng trong nhà gồm 02 bộ phản bằng gỗ, trị giá nhà, đất và 02 bộ phản khoảng 

500.000.000 đồng; số lượng cây trong vườn tại xã E khoảng 50.000.000 đồng... 

tiền, vàng, cà phê và tài sản ông H đang giữ khoảng 2.900.000.000 đồng. 

- Về nợ chung: Bà không đồng ý với số nợ như ông H trình bày, số tiền này 
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ông H tự vay nên phải có trách nhiệm trả nợ. Ngoài ra, ngày 20/11/2011, bà có 

vay của các chị gái là bà Trần Thị Mỹ D số tiền 150.000.000 đồng; ngày 12/4/2012 

và ngày 15/6/2013 có vay của bà Đinh Thị L1 số tiền 40.000.000 đồng để nuôi 

con ăn học. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H1 trình bày số tiền vay của bà L1, bà D để 

nuôi con, bà sẽ chịu trách nhiệm trả cho bà L1, bà D nên không yêu cầu Tòa án 

xem xét, giải quyết. 

+ Đối với sản lượng cà phê ông H trình bày từ năm 2010-2014 là không có 

thực, bà chỉ ký nhận sản lượng cà phê năm 2012 với số tiền 66.993.000 đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Ông Đặng Văn H2 trình bày: Năm 2014, ông cho ông H vay 07 lần tiền 

chăm sóc cà phê tổng cộng là 1.700 kg cà phê x 40.500đ/kg = 68.850.000 đồng, 

hẹn cuối năm 2014 trả nhưng đến nay vẫn chưa trả. Nay ông đề nghị vợ chồng 

ông H phải có trách nhiệm trả số tiền này. 

 - Ông Chu Văn K trình bày: Ngày 01/10/2014, ông cho ông H vay 

25.000.000 đồng; ngày 15/02/2014, ông H vay tiếp 17.000.000 đồng, tổng cộng 

là 42.000.000 đồng (có chữ ký của ông H ở giấy vay tiền). Nay ông yêu cầu vợ 

chồng ông H phải liên đới trả số tiền này. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 76/2016/HNGĐ-ST ngày 

30/6/2016, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn H. 

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Đặng Văn H2 và ông Chu Văn K. 

- Bác các yêu cầu khác của ông Trần Văn H, bà Nguyễn Thị H1 yêu cầu 

chia lại, trả lại cho nhau sỗ tiền, vàng, cà phê đã giao nhận cho nhau, tiền chỉ phí 

nuôi con... trong thời kỳ hôn nhân. 

Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Trần Văn 

H và bà Nguyễn Thị H1. 

Về con chung: Đối với cháu Trần Thị Thanh N, sinh năm 1992 và cháu 

Trần Thị Mỹ H3, sinh năm 1995, do hiện nay các cháu đã đủ tuổi thành niên nên 

ở với ai do cháu tự quyết định. Giao cháu Trần Hà L, sinh ngày 04/02/2003 và 

Trần Thị Minh Tư T, sinh ngày 02/4/2008 cho bà Nguyễn Thị H1 trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc đến tuổi trưởng thành (18 tuổi). Ông H có quyền thăm, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục... con chung, không ai được ngăn cản, cấm đoán. 

Về cấp dưỡng nuôi con: Ông H có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung 

2.500.000 đồng/tháng tính từ khỉ án cổ hiệu lực pháp 

luật.  

Về tài sản chung: 

- Đối với diện tích rẫy ở thôn C, xã E, huyện K: 

+ Lấy mốc giới là cạnh phải sân phơi phía Tây, cắt theo hướng Bẳc Nam, 

đo đến mép bờ suối E là 160 mét, chia diện tích đất rẫy này cho ông Trần Văn H. 

Ông H được quản lý, sở hữu phần tài sản, quyền sử dụng đất trên diện tích 

đất này gồm: 03 lô cà phê, tổng diện tích 2,2 ha. Lô 1 có 780 cây cà phê vối trồng 

năm 2007; Lô 2 có 800 cây cà phê vối trồng năm 1998 và năm 2000; Lô 3 có 500 
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cây cà phê vối trồng năm 1999 và 01 hồ nước nhỏ ở góc diện tích rẫy. 

+ Lấy mốc giới là cạnh phải sân phơi phía Tây, cắt theo hướng Bắc Nam, 

đo đến ranh giới đất rẫy nhà ông T là 192 mét, chia diện tích đất rẫy này cho bà 

Nguyễn Thị H1. 

Bà H1 được quản ỉỷ sở hữu phần tài sản, quyền sử dụng đẩt trên diện tích 

đất này gồm: 01 căn nhà gác, bếp bằng gỗ diện tích khoảng 80,66 m2; 01 giếng 

nước có đường kính 1 m, sâu 20 m vẫn đang sử dụng; 01 ha cao su có 388 cây 

cao su trồng năm 2007; 0,9 ha cà phê cổ 900 cây cà phê. 

Ông H có trách nhiệm trả ỉạỉ phần chênh lệch cho bà H1 74.000.000 đồng. 

 -  Về đất ở, nhà ở A Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B: 

Giao cho ông H được quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tại A 

Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số X931722, tờ bản đồ số 04, số thửa 59 diện tích 119 m2 đã được 

UBND thành phố B, tình ĐắkLắk cấp ngày 17/3/2004 mang tên hộ ông H. 

Ông H có trách nhiệm bù chênh lệch phần tài sản chung nhà ở, đất ở này 

cho bà H1 sổ tiền 421.006.000 đồng. 

Ông H và bà H1 liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh 

và đăng ký kê khai đất đai, nhà ở theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Về nợ chung: 

Buộc ông H và bà H1 phải có nghĩa vụ trả cho ông Đặng Văn H2 số tiền 

gốc là 68.850.000 đồng. Chia theo phần, ông H và bà H1 mỗi người phải có trách 

nhiệm trả cho ông Đặng Văn H2 số tiền 34.250.000 đồng. 

Buộc ông H và bà H1 phải có nghĩa vụ trả cho ông Chu Văn K số tiền gốc 

là 42.000.000 đồng. Chia theo phần, ông H và bà H1 mỗi người phải có trách 

nhiệm trả cho ông Chu Văn K số tiền 21.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí định giá và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 01/7/2016, bà Nguyễn Thị H1 có đơn kháng cáo một phần Bản án 

hôn nhân gia đình sơ thẩm về nợ chung, tài sản chung, tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Ngày 15/7/2016, ông Trần Văn H có đơn kháng cáo đề nghị giải quyết lại 

về tài sản chung, nợ chung, tiền cấp dưỡng nuôi con và chi phí định giá tài sản.  

Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 37/2016/HNGĐ-PT ngày 

08/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định (tóm tắt): 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Trần Văn H và bà Nguyễn Thị 

H1; giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thấm số 76/2016/HNGĐ-STngày 

30/6/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tình ĐắkLẳk. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 11/01/2017, bà Nguyễn Thị H1 có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm và Bản án hôn 

nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2017/KN-HNGĐ ngày 
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12/7/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: 

- Kháng nghị đổi với Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm sổ 

37/2016/HNGĐ-PTngày 08/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐắkLắk. 

- Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy 

toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình phúc thắm nêu trên và hủy Bản án hôn nhân 

và gia đình sơ thẩm số 76/2016/HNGĐ-ST ngày 30/6/2016 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột về “Phần tài sản chung” đế xét xử lại theo thủ tục sơ 

thẩm, theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết định giám đốc thẩm số 11/2017/HNGĐ-GĐT ngày 22/9/2017, Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nằng quyết định: 

1. Hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình phúc thảm sổ 37/2016/HNGĐ-

PT ngày 08/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐắkLắk và hủy Bản án hôn nhân 

và gia đình sơ thẩm số 76/2016/HNGĐ-ST ngày 30/6/2016 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk về “Phần tài sản chung”. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Buồn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 29/8/2018, ông Trần Văn H có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm nêu trên của Ủy ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Tại Quyết định số 03/2020/KN-HNGĐ ngày 22/5/2020, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kháng nghị đối với Quyết định giám đốc thẩm số 

11/2017/HNGĐ-GĐT ngày 22/9/2017 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nằng; 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; hủy phần nội dung 

“chia tài sản chung” của Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 

37/2016/HNGĐ-PT ngày 08/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản 

án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 76/2016/HNGĐ-ST ngày 30/6/2016 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, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lại theo đúng 

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 cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị H1 và ông Trần Văn H kết hôn 

ngày 16/01/1991 tại UBND phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời 

gian chung sống, do tình cảm không còn nên cả hai ông bà đều thuận tình ly hôn. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm công nhận ông Trần Văn H và bà 

Nguyễn Thị H1 thuận tình ly hôn là có căn cứ. 

[2] Về con chung: Ông H và bà H1 có 04 người con là các cháu Trần Thị 

Thanh N, sinh năm 1992; Trần Thị Mỹ H3, sinh năm 1995; Trần Hà L, sinh năm 

2003 và Trần Thị Minh Tư T, sinh năm 2008. Cả ông H và bà H1 đều có nguyện 

vọng được nuôi con chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã giao hai con chung chưa thành 
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niên là cháu Trần Hà L và cháu Trần Thị Minh Tư T cho bà H1 nuôi dưỡng; ông 

H không kháng cáo về việc nuôi con chung, chỉ kháng cáo về nghĩa vụ cấp dưỡng, 

ông đề nghị được cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. Theo đơn đề nghị giám 

đốc thẩm ngày 29/8/2018, ông H mới đề nghị xem xét lại nguyện vọng được nuôi 

con, nên không có cơ sở xem xét yêu cầu được nuôi con chung của ông H trong 

vụ án này. 

[3] Việc giải quyết của Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm về 

quan hệ hôn nhân và con chung là có căn cứ, đúng pháp luật, nhưng Ủy ban Thẩm 

phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nắng lại tuyên huỷ “toàn bộ” Bản án sơ 

thẩm và Bản án phúc thẩm là không đúng. 

[4] Về chia tài sản chung: 

[4.1 ] Đối với diện tích 4,3 ha đất rẫy tại thôn C, xã E, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk: Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chia cho ông H 2,2 ha đất rẫy 

và tài sản có trên đất với tổng giá trị là 752.000.000 đồng; chia cho bà H1 1,9 ha 

đất rẫy và tài sản trên đất với tổng giá trị là 604.000.000 đồng. Như vậy, diện tích 

đất ông H, bà H1 được chia là 4,1 ha (còn thiếu 0,2 ha đất so với Biên bản xem 

xét thẩm định tại chỗ và Biên bản định giá tài sản); tổng giá trị ông H, bà H1 được 

chia là 1.350.000.000 đồng (thiếu 36.000.000 đồng so với Biên bản thẩm định tại 

chỗ và Biên bản định giá tài sản). Đối với các tài sản là 01 xe công nông, 01 đầu 

máy tưới, 01 cối xay cà phê nhân... Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không chia 

cho ông H, bà H1 là chưa đảm bảo quyền lợi cho các đương sự. Nhận định của 

Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về nội dung này là có 

cơ sở. 

[4.2]  Đối với nhà đất tại số A Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk: Ông H cho rằng đây là tài sản riêng của ông; còn bà H1 xác định đây là 

tài sản chung vợ chồng. Theo Quyết định số 104/QĐ/UB ngày 19/01/1990 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk và Giấy phép sử dụng đất số 14/GPSDĐ thì ngày 23/01/1990 

Chi cục quản lý đất đai Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho ông H 

được sử dụng 119m2 đất nêu trên để làm nhà ở. Ngày 16/01/1991, ông H và bà 

H1 mới đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bà H1 trình bày sau khi kết hôn, bà H1 có 

đưa cho ông H 2 cây vàng 24k để trả tiền tiền ½ lô đất đang ở... vợ chồng thống 

nhất thỏa thuận căn nhà số A Nguyễn Văn C là tài sản chung của vợ chồng. Điều 

này thể hiện tại các Giấy viết tay đề ngày 12/6/2010 và ngày 20/12/2013 có chữ 

ký xác nhận của ông H. Tại Kết luận giám định số 141/PC54 ngày 26/10/2015, 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định ông H có ký vào các 

tài liệu nêu trên. Mặt khác, ngày 17/3/2004, UBND thành phố B cũng đã cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại A Nguyễn Văn C cho hộ ông Trần Văn H, 

nhưng ông H không có khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình nêu trên. Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm và Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đều xác định nhà, đất nêu trên là tài sản chung của 

vợ chồng ông H, bà H1, là có căn cứ. 

[4.3] Khi chia tài sản chung của vợ chồng bằng hiện vật, Toà án cấp sơ 

thẩm và Toà án cấp phúc thẩm đã áp dụng không đúng quy định tại Điều 59 Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-
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TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

hôn nhân và gia đình. Theo đó, việc chia tài sản chung được giải quyết theo các 

nguyên tắc: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn 

cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên; bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên sau ly hôn... Theo Biên bản 

xem xét, thẩm định tại chỗ do Toà án nhân dân huyện Krông Búk tiến hành thì 

nhà, đất tại A Nguyễn Văn C có diện tích 119 m2, trong đó chiều ngang là 5,9 m, 

chiều dài là 20 m. Như vậy, nhà, đất này vẫn có thể phân chia được, nhưng Tòa 

án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm lại quyết định giao nhà đất tại A Nguyễn 

Văn C cho ông H quản lý, sử dụng và chỉ giao căn nhà trên rẫy cà phê tại thôn C, 

xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk cho bà H1 quản lý, sử dụng, là không đảm bảo về 

chỗ ở, nơi sinh hoạt, học tập cho bà H1 cùng các con. Bởi lẽ, tại thời điểm Tòa án 

hai cấp giải quyết vụ án, bà H1 cùng các con vẫn sinh sống tại nhà đất số A 

Nguyễn Văn C; ngoài căn nhà này, bà H1 không còn chỗ ở nào khác. Trong khi 

đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định phải giao căn nhà tại số A 

Nguyễn Văn C cho bà H1 và giao nhà tại thôn C, xã E, huyện K cho ông H cũng 

là chưa đảm bảo nguyên tắc chia tài sản là nhà và đất ở theo quỵ định của pháp 

luật. 

[4.4] Về việc xây dựng nhà: Trong quá trình giải quyết vụ án, ông H trình 

bày căn nhà tại A Nguyễn Văn C là do cụ R (bố của ông) đứng ra xây dựng. Tại 

đơn đề ngày 31/12/2014, cụ R trình bày tháng 8 năm 1990, cụ làm nhà cho ông 

H, nhưng nội dung này cũng chưa được Toà án các cấp xem xét, làm rõ. 

 [5] Về nợ chung: Trong quá trình đầu tư và chăm sóc cà phê, ông H có vay 

của ông H2 số tiền 68.850.000 đồng; vay của ông K, bà Th số tiền 42.000.000 

đồng, tổng cộng là 110.850.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm buộc ông H và bà H1 có nghĩa vụ trả cho ông Đặng Văn H2 và ông Chu Văn 

K số tiền ông H đã vay là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

 [6] Ngày 17/3/2004, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử đụng đất số X931722 đối với thửa số 59, tờ bản đồ số 4, diện tích 

119 m2 đất tại A Nguyễn Văn C, phường T, thành phố B cho hộ ông H. Tại thời 

điểm này, các con của ông H, bà H1 là cháu Trần Thị Mỹ H3 9 tuổi, cháu Trần 

Thị Thanh N 12 tuổi, nhưng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định Tòa 

án cấp sơ thẩm không đưa cháu N và cháu H3 vào tham gia tố tụng với tư cách là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ xem họ có công sức đóng góp 

trong việc xây dựng, duy trì khối tài sản này hay không, là không phù hợp với 

thực tế của vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015: 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2020/KN-

HNGĐ ngày 22/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định 
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giám đốc thẩm số 11/2017/HNGĐ-GĐT ngày 22/9/2017 của Ủy ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 11/2017/HNGĐ-GĐT ngày 

22/9/2017 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án 

“Tranh chấp về ly hôn, con chung, tài sản chung, nợ chung” và hủy một phần 

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 37/2016/HNGĐ-PT ngày 08/12/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và một phần Bản án hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm số 76/2016/HNGĐ- ST ngày 30/6/2016 của Tòa án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về nội dung “chia tài sản chung”. Phần quan hệ 

“hôn nhân, con chung” của bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

76/2016/HNGĐ-ST ngày 30/6/2016 và bản án phúc thẩm số 37/2016/HNGĐ-PT 

ngày 08/12/2016 nêu trên có hiệu lực thi hành. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lại về phần nội dung bị hủy theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, Vụ GĐKT 3 (2), VT, Vụ Pháp chế và 

Quản lý khoa học, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA 

 

 
 

Lê Hồng Quang 

 

 

11



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 08-7-2020 

V/v tranh chấp về ly hôn, nuôi con 

và chia tài sản chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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 Thường trực Tòa 

án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

    - Ông Chu Xuân Minh; 

    - Ông Trần Văn Cò; 

    - Ông Lê Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa – 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 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp về ly hôn, nuôi con và chia tài sản chung” 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị N, sinh năm 1964;

Địa chỉ: Số 424/36 đường L, Tổ 3, Khu phố 4, phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Quốc K 

- Luật sư Công ty Luật TNHH HQ; địa chỉ: Số 62 đường C, phường C1, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1951;

Địa chỉ: Số 424/36 đường L, Tổ 3, Khu phố 4, phường P, thành phố T, tỉnh 

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

3.1. Ông Đinh Giang N1, sinh năm 1954; 

Địa chỉ: Số 15 Đường số 3, Khu phố 5, phường HC, quận T2, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

3.2. Ông Nguyễn Thành O, sinh năm 1946; 

3.3. Bà Nguyễn Thị K1, sinh năm 1947; 

Cùng địa chỉ: Số 108/01, khu phố H, phường T3, thị xã T4, tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo Đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

bà Trần Thị N trình bày:  

Bà kết hôn với ông Nguyễn Văn T1 ngày 16/01/2003 và có đăng ký kết hôn 

tại Ủy ban nhân dân phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng 

nhận kết hôn số 09, quyển số 01/2003. Quá trình chung sống, vợ chồng bà thường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn nên bà yêu cầu được ly hôn với ông T1. 

 Về con chung: Vợ chồng bà có 01 con chung là cháu Nguyễn Trần Trọng T5, 

sinh ngày 11/3/2005. Khi ly hôn, bà có nguyện vọng được nuôi con và yêu cầu ông 

T1 có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung. 

 Về tài sản chung: Vợ chồng bà có các tài sản chung gồm: 

- Quyền sử dụng diện tích 692 m2 đất (đo đạc thực tế là 688,4 m2) và các tài 

sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 381, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 7, phường 

P, thành phố T, tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 021913 ngày 04/3/2005 mang tên bà Trần 

Thị N;  

- Quyền sử dụng diện tích 318 m2 đất (đo đạc thực tế là 318,4 m2) và các tài 

sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 771, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 7 (nay là Khu 

phố 4) phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân thành phố T 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP006519 ngày 23/9/2009 mang tên ông 

Nguyễn Văn T1; 

- Quyền sử dụng 6.400 m2 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số 70, 71, 

tờ bản đồ 16 (C1) tại ấp H 1, xã T3, huyện T4, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố H 

1, phường T3, thị xã T4, tỉnh Bình Dương) do Ủy ban nhân dân huyện T4 cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AG268022 ngày 18/01/2007 đứng tên ông Nguyễn 

Văn T1. Diện tích đất này ông T1 có trước hôn nhân, nhưng sau khi ông T1 và bà 
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kết hôn thì ông T1 đồng ý đưa vào tài sản chung của vợ chồng, thể hiện trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông T1 năm 2007 và hợp đồng ủy quyền ngày 

28/5/2016 xác định ông T1 và bà N là đồng chủ sử dụng quyền sử dụng đất. 

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ mang biển số 61A-176.29 do vợ chồng bà mua 

vào năm 2015, do ông T1 đứng tên. 

- Các vật dụng sinh hoạt gồm: 01 bộ salon gỗ đỏ; 01 tivi và giàn amply 

karaoke; 01 ghế massage; 01 tủ đựng rượu; 01 tủ đựng tivi; 01 tivi và giàn máy 

VCD; 01 kệ đựng tivi; 01 bàn làm việc; 03 giường ngủ bằng gỗ và 03 nệm kim đan; 

01 bộ bàn ghế gỗ giáng hương; 01 tủ thờ; 02 tủ lạnh; 01 máy giặt; 01 bộ bàn ghế; 

01 bộ bàn đá; 01 bộ bàn ghế gỗ tròn; 01 tủ đựng ly, chén; 01 tủ quần áo. Tất cả 

những tài sản này do vợ chồng bà cùng nhau mua. 

Bà yêu cầu chia đôi khối tài sản này và xin nhận tài sản là quyền sử dụng đất 

có diện tích 692 m2; quyền sử dụng đất có diện tích 318 m2 cùng các tài sản gắn liền 

với đất và các vật dụng trong gia đình gồm: 01 giường ngủ và nệm kim đan, 01 bộ 

bàn ghế gỗ giáng hương, 01 tủ kính đựng ly và chén, 01 tủ lạnh, 01 tivi và dàn máy 

VCD. Riêng đối với quyền sử dụng đất có diện tích 6.400 m2 tại khu phố H 01, 

phường T3, thị xã T4, do ông T1 đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn H1 với 

giá 20.000.000.000 đồng nên bà yêu cầu chia đôi số tiền này. 

Về nợ chung: Bà không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn là ông Nguyễn Văn T1 trình bày:  

Ông thống nhất như lời trình bày của bà N về quan hệ hôn nhân, ông đồng ý 

ly hôn với bà N. 

Về con chung: Ông đồng ý giao cháu Nguyễn Trần Trọng T5 cho bà N trực 

tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 2.600.000 

đồng/tháng. 

Về tài sản chung:  

1. Đối với quyền sử dụng 692 m2 đất và các tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 381, tờ bản đồ số 47, tại Khu phố 4, phường P, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương là do ông bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị S và xây dựng 

nhà. Bà N không có đóng góp gì đối với khối tài sản này nên ông không đồng ý 

chia đôi mà chỉ đồng ý chia cho bà N 1/3 giá trị tài sản, ông yêu cầu được nhận 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để sau này cho cháu T5. 

2. Đối với quyền sử dụng 318 m2 đất và các tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 771, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 4, phường P, thành phố T, tỉnh Bình 

14



4 

 

 

 

Dương, có nguồn gốc là do ông nhận chuyển nhượng của bà Huỳnh Thị M và đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009 mang tên Nguyễn Văn 

T1. Ông chỉ đồng ý chia 1/3 giá trị tài sản cho bà N. 

3. Đối với quyền sử dụng 6.400 m2 đất thuộc thửa đất số 70, 71, tờ bản đồ số 

16 (C1) tại khu phố H 1, phường T3, thị xã T4, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc là 

do ông và ông Đinh Giang N1 cùng nhận chuyển nhượng vào năm 1998. Ông và 

ông N1 cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2007, do 

ông là thương binh nên được miễn giảm thuế chuyển mục đích nên ông N1 để ông 

đứng tên. Năm 2016, ông và ông N1 đã chuyển nhượng cho ông H1 với giá 

20.000.000.000 đồng, ông đã trả cho ông N1 phần của ông N1 và trả nợ hết, hiện 

nay số tiền này không còn. Ông xác định đây là tài sản của cá nhân ông nên không 

đồng ý chia đôi theo yêu cầu của bà N. 

4. Một chiếc xe ôtô 05 chỗ mang biển số 61A-176.29 do ông tự mua và đứng 

tên năm 2015, số tiền mua chiếc xe này là lấy tiền từ việc kinh doanh riêng nên ông 

không đồng ý chia. 

5. Đối với các vật dụng trong gia đình gồm: 01 bộ salon gỗ đỏ; 01 tivi và giàn 

amply karaoke; 01 ghế massage; 01 tủ đựng rượu; 01 tủ đựng tivi; 01 tivi và giàn 

máy VCD; 01 kệ đựng tivi; 01 bàn làm việc; 03 giường ngủ bằng gỗ và 03 nệm kim 

đan; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng hương; 01 tủ thờ; 02 tủ lạnh; 01 máy giặt; 01 bộ bàn 

ghế: 01 bộ bàn đá; 01 bộ bàn ghế gỗ tròn; 01 tủ đựng ly, chén; 01 tủ quần áo. Tất cả 

những tài sản trên do ông một mình bỏ tiền ra mua, một số tài sản được bạn bè tặng, 

một số đem từ nhà cũ từ thị xã T4 lên và một số tài sản mua trong thời kỳ hôn nhân. 

Ông đồng ý với yêu cầu của bà N được nhận các tài sản bằng hiện vật là 01 giường 

ngủ và nệm kim đan; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng hương; 01 tủ kính đựng ly và chén; 01 

tủ lạnh; 01 tivi và dàn máy VCD. Còn các vật dụng còn lại, ông không đồng ý theo 

yêu cầu của bà N. 

Ngoài ra, ông có yêu cầu chia đôi các tài sản bà N đang quản lý gồm:  

6. Một chiếc xe ôtô hiệu Kia Morning ông mua cho bà N vào năm 2009 do 

bà N đứng tên và sử dụng, giá trị chiếc xe là 372.000.000 đồng, được mua tại Công 

ty TNHH vận tải M1, ông lấy tiền từ việc kinh doanh xưởng gỗ để mua xe cho bà 

N. Bà N tự ý bán chiếc xe này và sử dụng số tiền này vào việc riêng. 

7. Số tiền 367.800.000 đồng và 06 lượng vàng SJC mà bà N được thi hành 

án từ việc cho vay lấy lãi. 

Về công nợ: Ông không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đinh Giang N1 trình bày: Ông 

nhất trí với phần trình bày của ông Nguyễn Văn T1 đối với diện tích 6.400m2 đất 

thuộc thửa đất số 70, 71, tờ bản đồ số 16 (C1) tại khu phố H 1, phường T3, thị xã 

T4, tỉnh Bình Dương. Thửa đất này có trước khi ông Trọng kết hôn với bà Trần Thị 

N. Đối với yêu cầu khởi kiện của bà N, ông không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thành O, bà Nguyễn Thị 

K1 thống nhất trình bày: Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị N, ông bà 

không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình số 12/2017/HNGĐ–ST ngày 24/01/2017 của Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương quyết định (tóm tắt): 

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận bà N và ông T1 thuận tình ly hôn. 

 2. Về con chung: Giao cháu T5 cho bà N trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. 

Ông T1 có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu T5 2.600.000 đồng/tháng từ tháng 

02/2017 đến khi cháu T5 đủ 18 tuổi. 

 3. Về tài sản chung:  

 Giao cho ông T1 được quản lý, sử dụng các tài sản sau: 

- Quyền sử dụng đất có diện tích 692 m2 đo đạc thực tế là 688,4 m2  tại Khu 7, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, đất thuộc thửa số 381, tờ bản đồ số 47; 

được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 

021913 ngày 04/3/2005 mang tên bà Trần Thị N. Cùng các tài sản gắn liền với đất 

gồm 01 căn nhà cấp III (01 trệt, 02 lầu) diện tích sàn là 155,2 m2, diện tích sử dụng là 

409,8 m2, 01 căn nhà trệt có diện tích 55,4 m2, 01 căn nhà chòi diện tích 25 m2; hàng 

rào xây tô, phía trên là lưới B40 dài 207,54 m; trụ cổng bê tông ốp gạch, mái ngói, 

02 cánh cổng bằng sắt. 

- Quyền sử dụng đất có diện tích 318 m2 (đo đạc thực tế là 318,4 m2) tại Khu 

7 (nay là khu 4), phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, được Ủy ban nhân dân 

thị xã (nay là thành phố) T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T436222 (vào 

sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00687/QSDĐ/H) ngày 17/9/2009 mang 

tên ông Nguyễn Văn T1.  

- 01 chiếc xe ô tô 05 chỗ mang biển số 61A – 176.29 do ông Nguyễn Văn T1 

đứng tên. 

- Các vật dụng trong gia đình gồm: 01 bộ salon gỗ đỏ, 01 tivi và giàn amply 

karaoke; 01 bộ ghế massage; 01 tủ đựng rượu; 01 tủ đựng tivi; 01 kệ đựng tivi; 01 
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bàn làm việc; 02 giường ngủ bằng gỗ và 02 nệm kim đan; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng 

hương; 01 tủ thờ bằng gỗ; 01 tủ lạnh; 01 máy giặt; 01 bộ bàn ghế nệm da; 01 bộ 

bàn đá; 01 bộ bàn gỗ tròn và 01 tủ đựng quần áo. 

Tổng giá trị tài sản, ông Nguyễn Văn T1 được chia giao là 5.895.671.160 đồng. 

Giao cho bà Trần Thị N được quản lý, sử dụng các tài sản sau: 01 tivi và 

giàn máy VCD; 01 giường ngủ bằng gỗ và 01 nệm kim đan; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng 

hương; 01 tủ lạnh và 01 tủ đựng ly, chén. 

Tổng giá trị tài sản bà N được chia giao là 74.000.000 đồng. 

Ông Trọng có trách nhiệm hoàn trả cho bà N số tiền chênh lệch là 

2.910.835.580 đồng. 

Tách số tiền 367.800.000 đồng và 06 lượng vàng SJC theo yêu cầu phản tố 

của ông T1 để giải quyết thành vụ án khác khi bà N nhận được số tiền này và khi 

có yêu cầu. 

4. Về nợ chung: Không giải quyết.  

Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm còn có quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

Ngày 03/02/2017 và ngày 07/02/2017, bà N và ông T1 lần lượt kháng cáo 

bản án sơ thẩm nêu trên. 

Ngày 23/02/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương 

kháng nghị một phần bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T1 rút yêu cầu về việc chia giá trị chiếc ô tô 

Kia Morning; khoản tiền 367.800.000 đồng và 06 lượng vàng SJC. 

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 24/2017/HNGĐ–PT ngày 

21/7/2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án phúc thẩm số 33/QĐ-SCBSBA 

ngày 30/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định (tóm tắt): 

 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu phản tố của ông T1 về yêu cầu 

chia số tiền 367.800.000 đồng, 06 lượng vàng SJC và giá trị chiếc xe Kia Morning. 

2. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị đơn. 

 Sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm như sau: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà N đối với ông T1. 
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- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông T1 và bà 

N. 

- Về con chung: Giao cháu T5 cho chị N trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng. 

Ông T1 cấp dưỡng nuôi cháu T5 2.600.000 đồng/tháng kể từ tháng 02/2017 đến 

khi cháu T5 đủ 18 tuổi. 

- Về tài sản chung, chia cụ thể như sau: 

Giao cho ông T1 được quản lý, sử dụng các tài sản sau: 

 + Quyền sử dụng 692 m2 đất đo đạc thực tế là 688,4 m2 thuộc thửa đất số 

381, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 7, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, 

được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AB 021913 ngày 04/3/2005 mang tên bà Trần Thị N cùng các tài sản gắn liền với 

đất gồm: 01 căn nhà cấp III (01 trệt, 02 lầu) diện tích sàn 155,2 m2, diện tích sử 

dụng là 409,8 m2; 01 căn nhà trệt có diện tích 55,4 m2; 01 căn nhà chòi diện tích 

25 m2; hàng rào xây thô, phía trên là lưới B40 dài 207,54 m; trụ cổng bê tông ốp 

gạch, mái ngói, 02 cánh cổng bằng sắt. 

+ Quyền sử dụng 318 m2 đất (đo đạc thực tế là 318,4 m2) tại Khu phố 7 (nay 

là Khu phố 4) phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, được Ủy ban nhân dân thị 

xã (nay là thành phố) T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T436222 (vào 

sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00687/QSDĐ/H) ngày 17/9/2009. 

+ 01 chiếc xe ô tô 05 chỗ mang biển số 61A-176.29 do ông T1 đứng tên năm 

2015; 01 bộ salon gỗ đỏ; 01 tủ đựng rượu, 01 bàn làm việc; 01 giường ngủ bằng 

gỗ và 01 nệm kim đan; 01 tủ thờ bằng gỗ; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng hương; 01 tủ 

lạnh; 01 bộ bàn ghế nệm da; 01 bộ bàn đá. 

Tổng giá trị nhà đất, tài sản ông T1 được giao là 7.821.847.160 đồng. 

Giao cho bà Trần Thị N được quản lý, sử dụng các tài sản sau: 01 tivi và 

giàn amply karaoke; 01 ghế massage; 01 tủ đựng tivi; 01 tivi và giàn máy VCD; 01 

kệ đựng tivi; 02 giường ngủ bằng gỗ và 02 nệm kim đam; 01 bộ bàn ghế gỗ giáng 

hương; 01 tủ lạnh; 01 máy giặt; 01 bộ bàn gỗ tròn; 01 tủ đựng ly, chén; 01 tủ đựng 

quần áo. Tổng giá trị tài sản bà Nhung được giao là 160.400.000 đồng. 

+ Buộc ông T1 có trách nhiệm hoàn trả cho bà N số tiền chênh lệch là 

3.032.498.864 đồng. 

+ Bà N và cháu T5 được quyền lưu trú ở căn nhà biệt thự nêu trên trong thời 

gian 60 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 
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+ Buộc bà N giao tài sản là quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở và các tài 

sản mà ông T1 được chia (trừ chiếc xe ôtô) cho ông T1 sở hữu, sử dụng. Kiến nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố T thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AB021913 (số vào sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00438) cấp ngày 

04/3/2005 cho bà N. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về án phí, chi phí thẩm định giá. 

- Ngày 08/8/2017, bà Trần Thị N có đơn đề nghị xem xét lại bản án phúc 

thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

- Ngày 05/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm nêu trên. 

- Tại Quyết định số 16/2017/QĐKNGĐT-DS ngày 28/12/2017, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án 

hôn nhân gia đình phúc thẩm số 24/2017/HNGĐ-PT ngày 21/7/2017 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương, theo hướng hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm 

số 24/2017/HNGĐ-PT ngày 21/7/2017 và Bản án sơ thẩm số 12/2017/HNGĐ–ST 

ngày 24/01/2017 nêu trên. 

Quyết định giám đốc thẩm số 06/2018/HN-GĐT ngày 15/5/2018 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định (tóm tắt): 

- Chấp nhận một phần Kháng nghị số 16/2017/QĐKNGĐT-DS ngày 28/12/2017 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Sửa Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 24/2017/HNGĐ-PT ngày 

21/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về phần chia tài sản chung như sau: 

+ Buộc ông T1 có trách nhiệm hoàn trả cho bà N số tiền chênh lệch là 

3.830.723.580 đồng. 

+ Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh còn quyết 

định về án phí. 

+ Các nội dung khác của Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 

24/2017/HNGĐ-PT ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có hiệu 

lực pháp luật. 

Ngày 20/7/2018, bà N có Đơn đề nghị xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm 

số 06/2018/HN-GĐT ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh về phần chia tài sản chung. 

Tại Quyết định số 02/2020/KN-HNGĐ ngày 03/3/2020, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao đã kháng nghị đối với Quyết định giám đốc thẩm số 06/2018/HN-GĐT 
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ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo 

hướng hủy toàn bộ Quyết định giám đốc thẩm số 06/2018/HN-GĐT ngày 15/5/2018 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy Bản án hôn nhân 

và gia đình phúc thẩm số 24/2017/HNGĐ-PT ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương và Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 12/2017/HNGĐ-ST 

ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương về phần quan 

hệ tài sản; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương 

xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quan 

điểm như sau: Vụ án này Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành xác minh hiện 

trạng thực tế của thửa đất, nhận thấy: Diện tích đất tuy rộng nhưng bề ngang ngôi 

nhà xây trên đất nằm gần hết mặt tiền của thửa đất, nếu chia nhà đất trên sẽ ảnh 

hưởng đến kết cấu, giá trị sử dụng của ngôi nhà nên không chia đôi được. Số tiền 

chênh lệch giá trị tài sản là 3.830.723.580 đồng đủ cho bà N tạo dựng được nơi ở 

mới. Mặt khác, vụ án này đã được thi hành án xong, bà N cũng đã tự nguyện thi hành 

án, giao nhà đất trên cho ông T1. Do đó, ngày 17/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao đã có Thông báo số 144/TB-VKSTC về việc không kháng nghị giám đốc 

thẩm theo yêu cầu của bà N nêu trong đơn đề nghị. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Bà Trần Thị N kết hôn với ông Nguyễn Văn T1 vào ngày 16/01/2003. Quá trình 

chung sống, bà N và ông T1 phát sinh mâu thuẫn và có yêu cầu được ly hôn. Tòa án 

cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa bà N và 

ông T1, giao con chung là cháu Nguyễn Trần Trọng T5 cho bà N trực tiếp nuôi dưỡng. 

Các đương sự không đề nghị xem xét lại việc ly hôn và giao nuôi con chung mà chỉ 

đề nghị xem xét lại việc chia tài sản.  

[1]. Các tài sản mà bà Trần Thị N và ông Nguyễn Văn T1 thống nhất là tài 

sản chung gồm có: 

 - Quyền sử dụng diện tích 692 m2 đất (đo đạc thực tế là 688,4 m2) và các tài sản 

gắn liền với đất thuộc thửa đất số 381, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 4, phường P, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AB021913 ngày 04/3/2005 mang tên bà Trần Thị N (gọi tắt là thửa đất 

số 381);  
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 - Quyền sử dụng diện tích 318 m2 đất (đo đạc thực tế là 318,4 m2) và các tài sản 

gắn liền với đất thuộc thửa đất số 771, tờ bản đồ số 47 tại Khu phố 4, phường P, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AP006519 ngày 23/9/2009 mang tên ông Nguyễn Văn T1 (gọi 

tắt là thửa đất số 771); 

 - 01 chiếc xe ô tô 05 chỗ mang biển số 61A-176.29, mua năm 2015 do ông 

Nguyễn Văn T1 đứng tên; 

 Ngoài ra, tài sản chung của bà N và ông T1 còn có các vật dụng sinh hoạt gia 

đình khác. 

 Tòa án các cấp xác định các tài sản trên là tài sản chung của bà Trần Thị N 

và ông Nguyễn Văn T1 là có căn cứ. 

[2]. Tài sản bà Trần Thị N và ông Nguyễn Văn T1 không thống nhất và có 

tranh chấp là: quyền sử dụng diện tích 6.400 m2 đất tại thửa đất số 70, 71, tờ bản 

đồ số 16 (C1), tọa lạc khu phố H 1, phường T3, thị xã T4, tỉnh Bình Dương (gọi tắt 

là thửa đất số 70, 71).  

Đây là thửa đất mà ông Nguyễn Văn T1 và ông Đinh Giang N nhận chuyển 

nhượng từ bà Đỗ Thị M2 năm 1998 và cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số M253761, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

706.QSDĐ/CQTQ do Ủy ban nhân dân huyện T4, tỉnh Bình Dương cấp ngày 

06/7/1998. Năm 1999, ông Đinh Giang N và ông Nguyễn Văn T1 có thỏa thuận với 

nhau để ông Nguyễn Văn T1 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kể 

cả phần của ông Đinh Giang N để tiện việc kinh doanh nhà xưởng của Doanh nghiệp 

tư nhân mộc mỹ nghệ P1. Năm 2007, ông Nguyễn Văn T1 được Ủy ban nhân dân 

huyện T4 (nay là thị xã T4), tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số AG268022. Kể từ khi ông Nguyễn Văn T1 kết hôn với bà Trần Thị N cho đến 

khi ông T1 chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn H1 thì ông T1 vẫn là người trực 

tiếp quản lý, sử dụng và toàn quyền quyết định đối với khu đất này. Việc ông T1 và 

bà N cùng ký vào Hợp đồng ủy quyền ngày 28/5/2016 tại Văn phòng công chứng B 

là do phòng công chứng yêu cầu và chỉ nhằm hợp thức hóa giấy tờ chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn H1. Sau đó, ông Nguyễn Văn T1 đã chuyển 

nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn 

H1 với số tiền thực tế là 20.000.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn T1 đã dùng số tiền 

này để thanh toán tiền đất, tiền thuê đất cho ông Đinh Giang N và thanh toán nợ cho 

ông Nguyễn Thành O, bà Nguyễn Thị K1 nên hiện nay số tiền này không còn. Tòa 

án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định thửa đất số 70, 71 là tài sản riêng của ông 

Nguyễn Văn T1 là có căn cứ. 
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[3]. Về việc Tòa án các cấp chia tài sản: 

Tòa án cấp sơ thẩm chia giá trị tài sản chung của vợ chồng cho bà Trần Thị 

N và ông Nguyễn Văn T1 theo tỷ lệ 50/50. Tòa án cấp phúc thẩm đã sửa bản án sơ 

thẩm và chia giá trị tài sản chung của vợ chồng theo tỷ lệ 60/40, theo đó bà Trần 

Thị N được 40% giá trị tài sản với lý do bà Trần Thị N có lỗi trong quan hệ hôn 

nhân, gây thương tích cho ông Nguyễn Văn T1 10% là chưa đảm bảo quyền lợi của 

bà N, không đúng nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo Điều 

59 Luật hôn nhân và gia đình. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

quyết định sửa bản án phúc thẩm theo hướng chia cho bà Trần Thị N và ông Nguyễn 

Văn T1 mỗi người 50% giá trị tài sản chung là phù hợp quy định của pháp luật. 

[4]. Bà Trần Thị N cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc 

thẩm chia cho ông Nguyễn Văn T1 toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn 

liền với đất thuộc thửa đất số 381, tờ bản đồ số 47, tại Khu phố 4, phường P, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương và ông T1 phải trả số tiền chênh lệch tài sản cho bà N là 

3.830.723.580 đồng là không thỏa đáng. Bà N đề nghị được nhận tài sản là nhà, đất 

này. Xét thấy, khi phân chia tài sản chung của vợ chồng, Tòa án phải căn cứ vào 

quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Tài sản chung của vợ 

chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo 

giá trị;…” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm chia cho ông 

Nguyễn Văn T1 được hưởng toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích 692 

m2 (đo đạc thực tế là 688,4 m2) có kích thước: chiều ngang 12,01 m; chiều dài một 

cạnh 56,66 m, một cạnh 58,16 m và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 381 

và quyền sử dụng đất có diện tích 318 m2 (đo đạc thực tế là 318,4 m2) có kích thước 

chiều ngang 9,9 m; chiều dài 1 cạnh 32,56 m và 1 cạnh là 32,45 m; cùng các tài sản 

gắn liền với đất tại thửa đất số 771 và các tài sản có giá trị khác như ô tô,… cho 

ông T1 sở hữu; trong khi bà N nuôi con nhỏ, không có chỗ ở. Thửa đất số 381 có 

thể chia được cho bà N sử dụng một phần đất trống phía trước ngôi nhà để tạo dựng 

chỗ ở cho bà N và cháu T5, nhưng Tòa án lại chia cho bà N được hưởng phần giá 

trị bằng tiền là 3.830.723.580 đồng cùng một số vật dụng sinh hoạt và đi tìm chỗ ở 

khác là chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà N. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015: 

1. Chấp nhận Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 02/2020/KN-HNGĐ 

ngày 03/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giám đốc 
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thẩm số 06/2018/HN-GĐT ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy một phần Quyết định giám đốc thẩm số 06/2018/HN-GĐT ngày 

15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bản án hôn 

nhân và gia đình phúc thẩm số 24/2017/HNGĐ-PT ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương và Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 12/2017/HNGĐ-

ST ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương về quan 

hệ tài sản. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương xét xử 

sơ thẩm lại về phần nội dung bị hủy theo đúng quy định của pháp luật.  

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TANDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- TAND thành phố T, tỉnh Bình Dương (kèm 

hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS thành phố T, tỉnh Bình 

Dương; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, Vụ GĐKT III (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang 
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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: 
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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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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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2016/DS-GĐT 

Ngày 05/10/2016 
Về vụ án Xin ly hôn và chia tài sản 

chung 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 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có mười ba thành viên tham gia xét xử, 

do ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên 

tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa là ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa là bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thẩm tra 

viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Xin ly hôn và chia tài sản chung khi ly 

hôn giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Lý Kim C, sinh năm 1972; trú tại Khu phố L, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Bị đơn: Ông Trần Văn Q, sinh năm 1971; trú tại khu phố L, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ngân hàng TMCP C - trụ sở chi nhánh KCN T, tỉnh Tây Ninh: ấp A, xã

A, huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

2. Ngân hàng TMCP S-trụ sở chi nhánh T- Phòng giao dịch T; địa chỉ:

khu phố L, huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

3. Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh.

4. Anh Trần Lý N sinh năm 1992; trú tại đường T, phường M, quận T,

thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Ngân hàng TMCP A - Phòng giao dịch T; địa chỉ: khu công nghiệp T,

ấp A, xã A, huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

6. Trần Ngọc A, sinh năm 1957; trú tại khu phố L, thị trấn T, huyện T,

tỉnh Tây Ninh. 

7. Lý Thị Kim C, sinh năm 1967; trú tại đường N, phường P, quận T,

thành phố Hồ Chí Minh. 
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8. Ông Nguyễn Đức H, sinh năm 1979; trú tại khu phố 1, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai. 

9. Bà Trần Thị B, sinh năm 1965; trú tại ấp A, xã A, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh. 

10. Bà Lâm Ngọc T, sinh năm 1987; trú tại ấp T, thị trấn G, huyện G, tỉnh 

Tây Ninh. 

11. Bà Lý Tú Q, sinh năm 1962; trú tại đường L, phường T, quận T, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

12. Bà Bùi Thanh N, sinh năm 1973; trú tại thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây 

Ninh. 

13. Bà Nguyễn Thị Thúy N, sinh năm 1969; trú tại ấp H, xã A, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh. 

14. Bà Lê Thị T, sinh năm 1952; trú tại khu phố G, thị trấn T, tỉnh Tây 

Ninh. 

15. Ông Lý Ngọc Q, sinh năm 1969; trú tại khu phố L, thị trấn T, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh. 
NHẬN THẤY: 

Tại đơn xin ly hôn ngày 19/6/2012 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

ngU đơn là bà Lý Kim C trình bày: Bà lấy ông Q năm 1991, đến năm 1992 đăng 

ký kết hôn, về phụ giúp gia đình chồng kinh doanh vàng. Tháng 10/1992, vợ 

chồng thuê kios ở chợ để kinh doang vàng riêng nhưng vẫn ở chung. Năm 1994, 

vợ chồng đăng ký kinh doanh mua bán vàng, do ông Q đứng tên; khoảng năm 

1996 vợ chồng cất nhà ở riêng đến nay. Tháng 4/2012 vợ chồng sống ly thân do 

ông Q vi phạm về lối sống đạo đức, quan hệ bất chính, đánh đập bà, ông Q đi 

sống ở chỗ khác, nay thấy tình cảm không còn, bà xin ly hôn. Vợ chồng có 02 

con chung là Trần Lý N (nam) sinh năm 1992, hiện đang du học ở Mỹ và Trần 

Lý Mỹ U (nữ) sinh năm 2000, hiện đang học Trường Quốc tế Mỹ tại thành phố 

Hồ Chí Minh. Nếu được ly hôn, bà xin nuôi cả 02 con chung, yêu cầu ông Q góp 

tiền nuôi dưỡng 02 con chung như đã cùng ký cam kết với bà khi gửi các con đi 

du học. Tiền học phí anh N 01 năm là 49.000 USD, sinh hoạt phí là 40.000 

USD, học phí sau đại học từ 80.000 USD đến 100.000 USD/năm. Cháu U học 

phí 243.000.000 đồng/năm, sinh hoạt phí 200.000.000 đồng/năm, số tiền 02 con 

học xong đại học bên Mỹ là 3.000.000 USD. Số tiền trên bà đề nghị được trừ 

vào tài sản chung của vợ chồng. Tại lời khai ngày 8/4/2013, bà C tính tiền một 

mình bà đã phải chi phí cho 2 con ăn học từ khi ly thân đến ngày khai là 

1.388.114.000 đồng. 

Về tài sản chung: Vợ chồng có số vàng đã kê biên ngày 11/7/2012 là 264 

lượng vàng 24K và 890 lượng vàng 18K, tất cả là vàng nữ trang dây, nhẫn và 

tiền mặt là 540.000.000 đồng. Từ lời khai ngày 10/10/2012 trở về sau, bà C cho 

rằng ngày 11/7/2012 cơ quan Thi hành án xuống kê biên vàng, do đang kinh 

doanh nên lúc đó có vàng trơn, vàng đính kèm đá, tem thun, họ chỉ ước định 

trọng lượng vàng, khi cân đã cân luôn cả đá, tem thun nhưng đến lượt kê biên 

lần hai ngày 27/9/2012 (để lấy 2/3 số lượng vàng kê biên lần 1) thì cơ quan Thi 
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hành án lại bỏ tem thun, đá ra rồi mới cân và lại bắt bà chịu số tem thun, đá của 

toàn bộ số vàng kê biên lần một làm thiệt hại trên 30 lượng vàng, đề nghị Tòa án 

xem xét lại phần này. 

Về nhà đất: 

- Vợ chồng có nhà đất 03 tầng tại 17B Chợ M, huyện T, tỉnh Tây Ninh đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 do bà đứng tên. Tại 

Biên bản đối chất ngày 26/7/2012, bà C xác định nhà đất trên đứng tên bà, do 

khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, ông Q từ chối, có văn bản hay không bà 

không nhớ, nên đây là tài sản riêng của bà. Sau đó, từ lời khai ngày 03/4/2013 

trở về sau, bà C xác định nhà đất trên là tài sản chung vợ chồng. 

- Nhà 02 tầng tại số 07B/1 Chợ M, huyện T, tỉnh Tây Ninh làm nhờ trên 

đất 24m2 của chị gái bà là Lý Tú Q xây dựng năm 1996, khi đó vợ chồng chưa 

có nhà nên mượn đất của bà Q, vợ chồng không mua đất của bà Q như ông Q 

khai. Trước đây cho bà Trần Thị B thuê nhà, nhưng đã hết hợp đồng vào tháng 

6/2014, hiện đang đóng cửa. 

- Vợ chồng thuê từ năm 2012 của Ban quản lý chợ T 02 kios, thời hạn 05 

năm, giá 100.000.000 đồng/05 năm, đã cho bà Trần Lý Ngọc A thuê lại 01 căn 

giá 100.000.000 đồng đã nhận tiền, còn 01 căn đang kinh doanh. 

- Nhà đất 04 tầng tại đường L, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh 

đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009 (diện tích 76m2, xây 

dựng 64m2) đứng tên cả hai vợ chồng, trước đây cho bà Lý Thị Kim C thuê 

nhưng đã hết hợp đồng tháng 5/2014, đã trả lại tiền cọc cho người thuê 

21.000.000 đồng. 

- Tiền gửi tiết kiệm các Ngân hàng C chi nhánh T 40.000 USD và 

450.000.000 đồng tính đến tháng 5/2014; Ngân hàng TMCP A chi nhánh T gốc 

và lãi là 45.000.000 đồng; Ngân hàng S chi nhánh T gốc và lãi là 3.374.000 

đồng. 

- Vợ chồng có gửi Ngân hàng S 2.100.000.000 đồng và gửi Ngân hàng 

TMCP A  2.400.000.000 đồng, tổng là 4.500.000.000 đồng, nhưng bà đã rút hai 

khoản tiền này vào ngày 11/7/2012 gửi cho cháu N để cháu mua nhà và ô tô theo 

sự đồng ý của cả ông Q trước đó, bà không có gì chứng minh việc bà thỏa thuận 

với ông Q gửi tiền cho cháu N. Bà gửi tiền bằng cách nhờ người ở bên Mỹ về 

Việt Nam, bà chuyển tiền cho họ và sau đó họ sang Mỹ chuyển tiền cho cháu N, 

họ không làm giấy biên nhận và nay bà không có địa chỉ vì họ đều đã về Mỹ. 

Sau đó tại lời khai ngày 18/10/2012, bà C khai bà gửi tiền sang Mỹ nhờ bà M, 

bà H ở Việt Nam có người thân ở bên Mỹ chuyển tiền hộ. Bà yêu cầu không tính 

số tiền này vào tài sản chung vợ chồng. Nay bà vẫn đồng ý cho con số tiền 1/2 

của bà, nếu ông Q không đồng ý cho nữa thì đòi cháu N phần của ông Q. 

- Nhà, đất tại đường T, phường M, quận T, thành phố Hồ Chí Minh do vợ 

chồng mua năm 2011, tiền mua do vợ chồng làm ra, giấy tờ nhà đất cấp năm 

2011 đứng tên bà (đất 170,09m2, xây dựng nhà 03 tầng). Từ lời khai ngày 

26/7/2012 trở về sau, bà C xác định nhà, đất tại đường T mua do tiền của vợ 

chồng làm ra, nhưng khi làm thủ tục đứng tên ông Q đã ký văn bản xác nhận đây 
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là tài sản riêng của bà. Ông Q biết bà là người có nhiều công sức, dòng họ bên 

bà có đóng góp tiền bạc vào sự nghiệp làm ăn của vợ chồng nên ông Q mới 

đồng ý cho bà đứng tên riêng. Do đó, đây là tài sản riêng của bà. Nhà, đất này 

trước đây cho thuê nhưng đã hết hợp đồng tháng 3/2014, bà đã trả lại tiền cọc 

cho người thuê 30.000.000 đồng. 

- Về nợ: Tại đơn xin ly hôn và lời khai ngày 16/7/2012, bà C trình bày vợ 

chồng không nợ ai, người khác có nợ vợ chồng gồm tiệm vàng K thiếu 

850.000.000 đồng, anh chồng Trần Văn K nợ 700.000.000 đồng, có giấy nợ bà 

đang giữ, bà không yêu cầu những người nợ trả bà, vợ chồng không thiếu nợ ai. 

Sau đó, ngày 10/10/2012, bà C khai vợ chồng nợ trước ngày kê biên lần 

một (ngày 11/7/2012) ông C (tức Lâm Ngọc T) 32 chỉ 25 phân vàng 18K từ năm 

2000, nợ tiệm vàng K.S (chưa cung cấp được địa chỉ) 14,66 lượng. Tại lời khai 

ngày 3/4/2013, bà C lại khai ngoài khoản vợ chồng nợ như trên, bà phải trả hụi 

chết tính từ khi kê biên lần một đến khi kết thúc hụi, gồm bà Lê Thị T 

60.000.000 đồng, bà Bùi Thanh N (tự T) 780.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị 

Thúy N nợ hụi sống của bà 39.000.000 đồng; sau khi cấn trừ hụi sống còn phải 

đóng hụi chết là 801.000.000 đồng. Việc bà hốt hụi ông Q có biết và cùng bà sử 

dụng số tiền đó. Trước đây, bà không trình bày có nợ chung vì tinh thần khủng 

hoảng nên không thể nhớ hết (Biên bản phiên tòa sơ thẩm). Các khoản nợ trên 

bà đã trả xong, nhưng yêu cầu được khấu trừ vào tài sản chung. 

Tài sản chung bà đề nghị trừ tiền phải nuôi cháu N đến hết học đại học là 

2.935.442.100 đồng, nuôi cháu U 7.033.049.540 đồng, trừ chi phí sinh hoạt, học 

phí cho 2 con từ khi kê biên đến nay, trừ chi phí cho 2 con tổng là 4.065.000.000 

đồng, (khi xét xử phúc thẩm bà C đề nghị được trừ chi phí cho hai con là 

5.068.000.000 đồng), trừ khoản nợ hụi 801.000.000 đồng vào tài sản chung, còn 

lại chia cho hai vợ chồng, chia cho bà 2 phần vì bà nhận nuôi cháu U bị bệnh 

thận phải chữa lâu dài chi phí chữa bệnh cao, ông Q một phần, tiền đã chuyển 

cho cháu N không tính vào tài sản chung, đất Chợ M trả lại bà Q, bà xin nhận 

nhà Chợ M, đồng ý giao nhà tại đường L (thành phố Hồ Chí Minh) cho ông Q 

sở hữu, nhà đất tại đường T, phường M, quận T, thành phố Hồ Chí Minh thuộc 

quyền sở hữu riêng của bà, các tài sản khác chia theo pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm (lần 2), tại Đơn kháng cáo bổ sung ngày 

08/10/2014, bà C cho rằng từ tháng 6/2013 đến khi bà viết đơn, bà vay của bà 

Bùi Thanh N (tự T) tổng số tiền 4.250.000.000 đồng để trang trải cuộc sống và 

nuôi các con ăn học vối lãi suất 3%/tháng, đề nghị trừ tiền lãi bà phải trả bà N là 

127.500.000 đồng/tháng, nhân với thời gian từ khi vay đến nay (khi xét xử sơ 

thẩm lần hai) vào khối tài sản chung vợ chồng trước khi phân chia. 

Bị đơn là ông Trần Văn Q trình bày: Ông thống nhất với lời khai bà C về 

quan hệ hôn nhân và con chung. Do bà C thường xU nói chuyện điện thoại với 

bạn bè ở nước ngoài ông không đồng ý, bà C hay chửi tục ông, nên ông tự vệ 

đánh lại bà C, bị công an bắt phạt cảnh cáo cả ông và bà C, dẫn đến mâu thuẫn 

vợ chồng, hai người đã sống ly thân từ tháng 3/2012 đến nay, ông nhất trí ly 

hôn. 
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Về con chung: Ông xin nuôi cả 2 con. Về phí sinh hoạt của con, ông 

không biết, đề nghị giải quyết theo pháp luật (BL 641). 

Về tài sản: Vợ chồng có tài sản chung như bà C thừa nhận, có tiền vàng 

như đã kê biên, bà C đã rút 4.500.000.000đ để tẩu tán tài sản. Khi kê biên vàng 

bà C đã giấu bớt 15 lượng vàng và nhiều triệu đồng. Sau khi kê biên, bà C vẫn 

kinh doanh vàng có lãi 200.000.000đ/tháng, cho thuê nhà ở thành phố Hồ Chí 

Minh 29.000.000đ/tháng. Ngoài ra, ông Q còn khai những vấn đề sau: 

- Khoản tiền bà C rút tiết kiệm 4.500.000.000 đồng ông không đồng ý cho 

anh N như bà C khai. 

- Về nợ: Lúc đầu Ông Q khai có một số người nợ vợ chồng ông tiền, 

ngoại tệ (có số lượng cụ thể). Từ lời khai ngày 8/4/2013 (BL 640) trở về sau ông 

Q lại khai không ai nợ vợ chồng ông và vợ chồng ông cũng không nợ ai, khoản 

nợ hụi 801.000.000đ và nợ ông Chín Đệ mà bà C khai ông không nhất trí trả. 

- Về nhà, đất tại đường đường T, phường M, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh: Tiền mua nhà là của vợ chồng, do ông bận buôn bán nên khi mua ông làm 

giấy ủy quyền cho bà C đứng tên. Văn bản từ chối tài sản do ông ký bị vô hiệu 

vì nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng công chứng tại huyện T là không đúng 

quy định về công chứng. Việc làm giấy để bà C đứng tên sở hữu nhà là để thuận 

tiện cho việc kinh doanh, đây là tài sản chung của vợ chồng. 

- Phần đất tại số 07B/1 Chợ M, huyện T, trước đây bà Q mua của Ban 

quản lý chợ, đến đầu năm 1994, bà Q bán lại cho vợ chồng giá 3 cây vàng, do là 

chị em nên không làm giấy tờ, đưa vàng cũng không có giấy tờ, hiện đất này vẫn 

chưa được cấp “sổ đỏ”, sau khi mua đất xong vợ chồng xây dựng nhà. 

Các tài sản trên có được là do vợ chồng buôn bán vàng lấy thương hiệu 

vàng T.L để kinh doanh. Đây là thương hiệu do cha mẹ ông sáng lập từ năm 

1957, khi cưới cha mẹ cho vốn 10 lượng vàng và truyền nghề kinh doanh vàng 

cho vợ chồng ông. Vì vậy, ông đề nghị được hưởng 60% tài sản, xin được nhận 

nhà 17B Chợ M, tài sản khác giải quyết theo pháp luật. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Trần Lý N trình bày (ngày 15/10/2012): Anh học tại Mỹ từ năm 

2008, có giấy cam kết của cha mẹ bảo đảm tài chính cho anh du học, hiện anh 

đang học đại học năm thứ 2; ông Q, bà C có đồng ý cho anh tiền mua nhà, mua 

xe bên Mỹ; anh đã nhận 4.500.000.000 đồng để mua nhà, mua xe nhưng chưa 

mua nhà vì chưa đủ tiền, xe thì chưa có bằng lái. Trước đây ở nhà anh có phụ 

giúp cha mẹ kinh doanh vàng, đề nghị chia tài sản của cha mẹ làm 4 phần, 2 anh 

em được 2 phần. Anh yêu cầu cha, mẹ tiếp tục gửi tiền để anh hoàn thành khóa 

học. 

- Đại diện Ngân hàng V chi nhánh khu công nghiệp T do ông Nguyễn Văn 

Châu trình bày: Bà C có gửi 450.000.000 đồng; 40.000 USD và tiền lãi của hai 

số tiền nêu trên. 

- Đại diện Ngân hàng TMCP A trình bày: Bà C có gửi tại Ngân hàng 

1.700.000.000 đồng, tiền lãi phát sinh đến ngày 27/10/2012 là 52.475.742 đồng. 

Sau đó, bà C có vay của Ngân hàng 1.700.000.000 đồng; sau khi thu nợ xong số 
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tiền còn lại là 40.434.075 đồng; tính đến thời điểm tháng 6/2014 tổng tiền gốc, 

lãi là 45.304.008 đồng. 

- Bà Trần Lý Ngọc A trình bày: Ngày 15/4/2012, bà thuê 01 kios của vợ 

chồng bà C thời hạn 05 năm, giá thuê là 100.000.000 đồng. Bà yêu cầu được 

thực hiện hết hợp đồng, hết thời hạn bà sẽ trả lại kios cho người được giao quản 

lý. 

- Bà Lý Tú Q trình bày: Phần đất tại 07B/1 Chợ Mới, thị trấn T, Tây Ninh 

thuộc quyền sử dụng của bà, bà cho vợ chồng bà C mượn để làm nhà ở. Nay họ 

ly hôn, bà đồng ý sẽ trả giá trị căn nhà này theo giá thẩm định của cơ quan chU 

môn. 

- Bà Nguyễn Thị Thúy N trình bày ngày 23/11/2012: Ngày 4/8/2011 (âm 

lịch), vợ chồng bà C có tham gia chơi hụi do bà làm chủ, mãn hụi vào ngày 

4/2/2013 âm lịch, hiện tại bà C vẫn đóng tiền hụi hàng tháng cho bà, bà không 

có yêu cầu gì. 

- Bà Lê Thị T trình bày ngày 30/11/2012: Vợ chồng bà C có tham gia chơi 

hụi do bà làm chủ, hụi đã mãn lâu nên bà không nhớ ngày tháng, hiện, tại vợ 

chồng bà C không còn nợ tiền hụi gì, bà không có yêu cầu gì. 

- Bà Bùi Thanh N (tự T) trình bày ngày 01/11/2012: Vợ chồng bà C có 

tham gia chơi hụi do bà làm chủ, tham gia chơi 3 dây; dây 01 khui ngày tháng 

nào bà không nhớ, mãn hụi vào ngày 01/8/2012; dây 02 khui ngày 20/3/2012, bà 

C là người trực tiếp tham gia chơi, bà C đã hốt hụi vào các ngày 20/5/2012 và 

20/6/2012; dây 03 khui ngày 10/2/2012, bà C đã hốt hụi vào các ngày 10/5/2012 

và 10/6/2012; hiện tại bà C vẫn đóng hụi cho bà bình thường nên bà không yêu 

cầu gì. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 17/2013/DSPT ngày 

13/9/2013, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh quyết định: 

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 08/2013/HNGĐ-ST ngày 29/5/2013 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; giao 

hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 12/2014/HNGĐ-ST ngày 

25/7/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định: 

1- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn của bà Lý Kim C 

với ông Trần Văn Q. 

2- Về con chung: 

- Cháu Trần Lý N sinh năm 1992, đã trưởng thành, có khả năng lao động, 

nên không chấp nhận yêu cầu của anh N và bà C yêu cầu ông Q phải cấp dưỡng 

chi phí học tập và sinh hoạt phí đến khi học xong đại học tại Mỹ. 

Giao bà Lý Kim C được tiếp tục chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu 

Trần Lý Mỹ U. Ông Q cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 4.000.000 đồng cho đến 

khi cháu U đủ 18 tuổi. 

Ông Q được quyền thăm nom con chung, không ai được quyền ngăn cản. 

3- Về tài sản chung: 
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Tổng giá trị tài sản chung của ông Q, bà C là 54.966.388.000 đồng. Sau 

khi khấu trừ chi phí học tập, sinh hoạt của hai con chung, chi phí điều trị bệnh 

của ông Q, trả lại tiền cọc thuê 02 căn nhà, tổng cộng là 3.614.367.000 đồng, 

còn lại là 51.352.021.000 đồng; mỗi người được hưởng tài sản chung trị giá 

25.676.010.000 đồng. 

Bà C và ông Q mỗi người được nhận tài sản chung trị giá là 

25.676.010.000 đồng. 

Bà Lý Kim C được quyền sở hữu, sử dụng. 

+ 01 căn nhà và phần đất có tổng diện tích 81,6m2 thuộc thửa đất số 430 

157, tờ bản đồ số 2, nhà đất tọa lạc tại đường L, phường T, quận T, thành phố 

Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Q và bà C cùng đứng 

tên chuyển nhượng ngày 18/4/2005 (tU tứ cận cụ thể). 

+ 01 căn nhà và phần đất có diện tích 170,9m2 thuộc thửa đất số 125, tờ 

bản đồ số 112, nhà đất tọa lạc tại  đường T, phường M, quận T, thành phố Hồ 

Chí Minh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở do bà Lý 

Kim C đứng tên ngày 28/4/2011 do UBND quận T, thành phố Hồ Chí Minh cấp 

(tU tứ cận cụ thể) và tất cả các vật dụng trong nhà tại đường T, phường M, 

quận T, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Trị giá 01 căn nhà cấp 3C, 2 tầng, kết cấu tường gạch, sàn, mái bê tông 

cốt thép. Nhà tọa lạc tại số 7B/1 Chợ M, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nhà 

xây trên đất của bà Lý Tú Q). 

+ 1/3 số vàng được kê biên ngày 11/7/2012 giao bà C quản lý, cụ thể là 

302 lượng 4 chỉ 4 phân 2 ly vàng 18K và 82 lượng 5 chỉ 1 phân 4 ly vàng 24K. 

+ 03 xe máy: 01 xe spacy Nhật, 01 xe Spacy Việt Nam, 01 xe Suzuki bà C 

đang quản lý. 

+ Tiền mặt bà C đang quản lý là 4.500.000.000 đồng (bà C rút Ngân 

hàng ngày 11/7/2012) và 540.000.000 đồng (số tiền kê biên ngày 11/7/2012). 

+ Bà C được sử dụng 01 căn kios đang cho vợ chồng bà Anh thuê (đã lấy 

tiền xong), sau khi hết hợp đồng cho thuê với bà Anh, bà C được tiếp tục đề nghị 

Ban quản lý chợ T cho thuê lại. 

Tổng giá trị tài sản bà C được nhận là 30.097.561.000 đồng, khấu trừ chi 

phí học tập, sinh hoạt của hai con chung, chi phí điều trị bệnh của ông Q, trả lại 

tiền cọc thuê 02 căn nhà, tổng cộng là 3.614.367.000 đồng, còn lại 

26.483.194.000 đồng. 

- Ông Trần Văn Q được quyền sở hữu, sử dụng:  

+ Căn nhà cấp 2B 04 tầng và phần đất có tổng diện tích 57,6m2 thuộc 

thửa số 26, tờ bản đồ số 21, nhà đất tọa lạc tại 17B Chợ M, thị trấn T, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà C đứng tên số 00021 

QSDĐ/143/2002/HĐ-CN do UBND huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp (tU tứ cận cụ 

thể) và tất cả các vật dụng trong nhà 17B Chợ M, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh. 

+ 01 xe máy Wave S ông Q đang sử dụng, biển kiểm soát 70L1-12666 do 

ông Lý Ngọc Quyền đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 kios còn lại. 
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+ 2/3 tổng số vàng được kê biên ngày 11/7/2012 là 587 lượng 5 chỉ 5 

phân 8 ly vàng 18K và 163 lượng 4 chỉ 8 phân 6 ly vàng 24K, hiện số vàng đang 

được tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh. 

+ Tổng số tiền còn gửi tại các Ngân hàng V-Chi nhánh T, Ngân hàng 

TMCP A-Phòng giao dịch T, Ngân hàng S-Phòng giao dịch T, tổng cộng là 

1.463.554.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản ông Q được nhận là 24.868.825.000 đồng. 

- Bà C có nghĩa vụ thanh toán cho ông Q 93.080.000 đồng chi phí điều trị 

bệnh và 878.224.000 đồng tiền chênh lệch tài sản. Tổng là 971.304.000 đồng. 

- Bà Lý Tú Q phải thanh toán cho bà C giá trị căn nhà là 53.250.000 

đồng. Bà Q được sở hữu nhà, đất tại 7B/1 Chợ M, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh. 

Ngày 29/7/2014, bà Lý Kim C kháng cáo không đồng ý quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

Ngày 15/8/2014, ông Trần Văn Q kháng cáo yêu cầu chia lại phần tài sản 

chung. 

Ngày 07/8/2014, anh Trần Lý N kháng cáo yêu cầu xem xét trách nhiệm 

của ông Q trong việc bảo trợ tài chính về việc anh đi du học tại Mỹ tại bản cam 

kết tài chính ngày 15/12/2007. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 01/2015/HNGĐ-PT ngày 

23/01/2015, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh quyết định: Sửa một phần án sơ thẩm về phần trợ cấp nuôi con, giữ ngU 

quyết định của án sơ thẩm về phần chia tài sản chung: 

- Về con chung: Có 02 con chung. 

+ Trần Lý N, sinh năm 1992, đã trưởng thành, có khả năng lao động, nên 

không chấp nhận yêu cầu của bà C, anh N yêu cầu ông Q phải cấp dưỡng chi 

phí học tập và sinh hoạt phí cho đến khi học xong Đại học tại Mỹ. 

+ Trần Lý Mỹ U, sinh ngày 01/6/2000. Giao cho bà Lý Kim C được tiếp 

tục trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng, ông Q cấp dưỡng nuôi con mỗi 

tháng 6.000.000 (sáu triệu) đồng cho đến khi cháu U đủ 18 tuổi. 

Ông Q được quyền thăm nom con chung, không ai được quyền ngăn cản. 

- Phần tài sản chung giữ ngU quyết định của án sơ thẩm. 

Sau khi xử phúc thẩm, trong thời hạn quy định, bà Lý Kim C có Đơn đề 

nghị xem xét giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 05/KN-HNGĐ ngày 29-7-2016, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao đã kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm nêu trên; đề nghị Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy một phần Bản án 

phúc thẩm nêu trên và Bản án sơ thẩm số 12/2014/HNGĐ-ST ngày 25/7/2014 

của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

nhất trí kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY: 

51



9 
 

Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết về phần quan hệ hôn nhân, giao 

nuôi con chung là có căn cứ, không có khiếu nại. 

Ngoài những tài sản hai bên đã thống nhất và được Tòa án cấp sơ thẩm, 

phúc thẩm quyết định, nay bà C còn đề nghị xem xét lại, thấy rằng: 

- Đối với số vàng kê biên ngày 11/7/2012: Theo Biên bản kê biên tài sản 

là vàng đang do bà C kinh doanh ngày 11/7/2012 thì số lượng vàng 24K là 246 

lượng, vàng 18K là 890 lượng và 540.000.000 đồng tiền mặt; bà C, ông Q đều 

ký vào biên bản này; nội dung biên bản không thể hiện số vàng kê biên có tem, 

thun hay có gắn hột vào vàng, vàng trắng; số lượng vàng kê biên được giao cho 

bà C quản lý. Sau khi kê biên, một số lời khai của bà C khai về tài sản chung 

vẫn xác nhận vợ chồng có số vàng như đã kê biên và còn khai sau khi kê biên bà 

vẫn tiếp tục kinh doanh mua bán vàng. Như vậy vàng kê biên giao cho bà C 

quản lý để vẫn kinh doanh bình thường, nên vàng đã có sự thay đổi về số lượng 

và chủng loại. Bà C không chứng minh được vàng kê biên giao cho bà có cả tem 

thun, vàng trắng nên Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xác định số vàng kê biên đã 

giao cho bà C quản lý là tài sản chung của vợ chồng là phù hợp. 

- Về số tiền 4.500.000.000 đồng: Bà C thừa nhận số tiền này là tài sản 

chung của bà và ông Q, bà đã rút từ Ngân hàng ngày 11/7/2012 gửi cho anh 

Trần Lý N để mưa xe, mua nhà ở bên Mỹ. Bà C không chứng minh được việc bà 

rút tiền gửi cho anh N có sự đồng ý của ông Q. Ông Q không chấp nhận cho anh 

N khoản tiền này. Đây là tài sản chung do vợ chồng tạo lập, bà C không có 

quyền tự mình định đoạt, nên Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xác định số tiền 

này là tài sản chung vợ chồng là có cơ sở. 

- Về nhà đất tại  đường T, phường M, quận T, thành phố Hồ Chí Minh: 

Nhà đất này bà C làm thủ tục mua bán vào tháng 3/2011, giấy tờ sở hữu cấp cho 

bà C đứng tên ngày 28/4/2011. Bà C cho rằng ngày 01/4/2011 ông Q đã ký “Tờ 

cam kết tài sản riêng” có nội dung xác nhận tài sản nêu trên thuộc sở hữu riêng 

của bà, có xác nhận của cơ quan Công chứng nên đây là tài sản riêng của bà. 

Ông Q đề nghị xác định tài sản tranh chấp là của chung vợ chồng. Căn cứ lời 

khai của bà C xác định tiền mua tài sản tranh chấp là do vợ chồng tạo ra; bà C 

cũng thừa nhận khi làm thủ tục mua bán phải ra Ngân hàng giao dịch, Ngân 

hàng yêu cầu phải cả hai vợ chồng đứng tên hoặc người chồng xác nhận đây là 

tài sản riêng của người vợ, nên ông Q mới làm giấy cam kết cho bà đứng tên 

một mình (BL 353). Lời khai của ông Q trong hồ sơ phù hợp với lời khai của bà 

C. Như vậy, ý chí của ông Q và bà C khi làm thủ tục mua bán thực chất vẫn thừa 

nhận với nhau tài sản mua là của chung vợ chồng, việc làm cam kết của ông Q 

chỉ là hình thức để hợp pháp hóa thủ tục cho bà C thực hiện việc mua bán, 

không phải ông Q và bà C đã thống nhất xác định đây là tài sản do bà C tạo lập 

riêng. Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xác định nhà, đất này là tài sản chung vợ 

chồng là có căn cứ. Kháng nghị có nội dung xác định nhà đất nêu trên thuộc tài 

sản riêng của bà C là chưa đánh giá đúng bản chất các chứng cứ trong hồ sơ, nên 

không có cơ sở chấp nhận. 
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- Về chi phí cho học tập, sinh hoại của hai con chung là Trần Lý N và 

Trần Lý Mỹ U: Anh N đi du học ở Mỹ năm 2008 (học cấp 3) do được sự cam 

kết về tàì chính của cha mẹ là ông Q, bà C. Tại “Giấy bảo trợ tài chính” ngày 

15/12/2007 có nội dung, ông Q, bà C sẵn sàng chu cấp tiền bạc cho con là Trần 

Lý N suốt quá trình học tập tại Mỹ. Theo xác nhận của Trường đại học nơi anh 

N đang theo học thì đến cuối năm 2015 anh N học xong đại học. Bà C đề nghị 

ông Q cùng chu cấp đến khi anh N học xong cả sau đại học. Theo quy định của 

pháp luật, anh N sinh năm 1992, đến khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử (năm 2014) 

thì anh N là người đã thành niên. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 

thì anh N không thuộc diện được cha mẹ cấp dưỡng sau khi cha mẹ ly hôn. Giấy 

bảo trợ tài chính ngày 15/12/2007 có nội dung xác nhận ông Q, bà C sẵn sàng 

chu cấp tiền bạc cho anh N suốt quá trình du học tại Mỹ chỉ là sự tự nguyện của 

ông Q, bà C, không phải là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Giấy bảo trợ 

tài chính nêu trên không xác định cụ thể bố mẹ sẽ chu cấp tiền nuôi anh N đến 

thời gian nào. Các chi phí học tập sinh hoạt tại Mỹ là cao vượt quá nhiều lần tại 

Việt Nam. Nay ông Q và bà C ly hôn, ông Q không đồng ý cấp tiền thêm cho 

anh N học tại Mỹ nữa, nên không thể buộc ông Q cấp tiền cho anh N học nốt 

khóa học như bà C và anh N yêu cầu. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm 

tính chi phí học tập, sinh hoạt cho anh N đến thời điểm xét xử sơ thẩm lần hai 

(năm 2014), buộc ông Q chịu 1/2 chi phí là đã đảm bảo quyền lợi của anh N. 

Đối với cháu U đến nay vẫn chưa thành niên. Theo lời khai của các đương 

sự, cháu U đang học ở Trường Quốc tế Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, 

bà C đã phải nộp các khoản tiền chi phí cho việc học tập sinh hoạt của cháu U 

tại Trường từ khi bà C và ông Q sống ly thân. Lẽ ra, về sinh hoạt phí thì theo 

mức trung bình tại địa phương, nhưng còn về tiền đóng học phí phải xác minh 

làm rõ tại Trường các khoản chi phí trong việc học tập của cháu U một tháng là 

bao nhiêu tiền, khi cho cháu U học tại đây cha mẹ có cam kết gì không, để làm 

căn cứ xác định nghĩa vụ của ông Q đối với con chưa thành niên phù hợp pháp 

luật. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa thu thập chứng cứ về nội dung nêu 

trên, chỉ căn cứ vào lời khai của bà C ngày 08/4/2013 để tính bình quân chi phí 

học tập, sinh hoạt hàng tháng của cháu U là chưa đủ cơ sở. 

- Về việc phân chia hiện vật là nhà đất: Trong số các bất động sản của bà 

C, ông Q tạo lập có nhà đất tại 17B Chợ M, huyện T, tỉnh Tây Ninh, đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/3/2002 đứng tên bà C (diện 

tích đất 57,6m2). Căn cứ lời khai của bà C, ông Q có cơ sở xác định đây là tài 

sản chung do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Cả bà C, ông Q đều có 

nguyện vọng được nhận nhà đất này sử dụng. Thực tế, bà C, ông Q đã trực tiếp 

kinh doanh vàng tại căn nhà này từ khi xây dựng nhà (khoảng năm 1996) đến 

khi ly thân (tháng 4/2012) và chỉ lấy thương hiệu vàng Thới Lai của cha mẹ ông 

Q (cụ T) để làm bảng hiệu kinh doanh, còn gia đình cụ T vẫn kinh doanh nơi 

khác. Sau khi bà C có đơn ly hôn, ngày 28/9/2012 ông Q đã có Đơn thông báo 

tạm ngừng kinh doanh. Sau đó bà C đã làm thủ tục và ngày 03/10/2012 bà C đã 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân có tên Doanh nghiệp 
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tư nhân vàng bạc Lý Kim C để tiếp tục kinh doanh vàng tại địa chỉ nêu trên. Sau 

khi vợ chồng mâu thuẫn, chỉ có bà C trực tiếp kinh doanh vàng tại đây, ông Q đã 

đi nơi khác sinh sống. Khi ly hôn, bà C trực tiếp nuôi cháu U (hiện đang bị bệnh 

thận). Lẽ ra, cần xem xét giao nhà đất trên cho bà C sở hữu để tiếp tục kinh 

doanh tạo thu nhập, giao cho ông Q sở hữu nhà đất khác là tài sản chung tại 

thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo được quyền lợi của ông Q mà lại bảo vệ 

được quyền lợi chính đáng của bà C trong sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện 

cho bà C nuôi con chưa thành niên. Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm giao căn nhà 

17B Chợ M cho ông Q sở hữu là chưa phù hợp với quy định của Luật hôn nhân 

và gia đình. 

- Về số tiền nợ hụi 801.000.000 đồng, bà C yêu cầu được trừ vào tài sản 

chung. Thực tế, bà C có tham gia chơi hụi do các bà Nguyễn Thị Thuý Nga, bà 

Bùi Thanh Nga, bà Lê Thị Thảo làm chủ hụi. 

Tại thời điểm tháng 11/2012, lời khai của các chủ hụi xác định bà C vẫn 

đang đóng hụi chết (nghĩa là các dây hụi đã khui trước thời điểm Tòa án lấy lời 

khai các chủ hụi và bà C đã hốt hụi trước thời điểm các chủ hụi khai báo với Tòa 

án, khi Tòa án đang giải quyết ly hôn bà C vẫn phải đóng hụi chết). Lẽ ra, Tòa 

án cấp sơ thẩm, phúc thẩm phải làm rõ bà C hốt các dây hụi trên vào thời điểm 

nào, được bao nhiêu tiền, khoản tiền hốt hụi đó được tiêu dùng vào việc gì, trên 

cơ sở chứng cứ đó, căn cứ quy định của pháp luật xác định số tiền bà C đóng hụi 

chết là nợ chung hay nợ riêng. Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa làm rõ vấn 

đề này nhưng không chấp nhận yêu cầu của bà C là không phù hợp. 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 343; Điều 345 Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Huỷ một phần về phần cấp dưỡng nuôi con, về phần giải quyết tài sản, nợ, 

đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 01/2015/HNGĐ-PT ngày 23-01-2015 của 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đối với 

Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 12/2014/HNGĐ-ST ngày 25-7-2014 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh về vụ án Xin ly hôn và chia tài sản chung khi ly 

hôn, giữa nguyên đơn là bà Lý Kim C với bị đơn là ông Trần Văn Q và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử lại theo thủ 

tục sơ thẩm về phần nội dung bị hủy theo quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận:                                                               
- TANDCC tại TP Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Tây Ninhây Ninh (kèm hồ sơ); 

- Viện trưởng VKSNDTC; 

- Vụ 9 VKSNDTC; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninhây 

Ninh;  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: PCATT, Vụ III (2b).                                           
 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Hòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2016/HNGĐ-GĐT 

Ngày 05-10-2016 
Về vụ án 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  

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 13 thành viên tham gia xét xử, do ông 

Bùi Ngọc Hòa – Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa 

phiên tòa theo sự ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: ông Lê Thành Dương. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: bà Nguyễn Thị Việt Hà. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án ly hôn 

Nguyên đơn: Bà Phan Thị B, sinh năm 1979; địa chỉ đường N, khu phố M, thị 

trấn B, huyện B, tỉnh Long An; tạm trú tại đường H, phường X, thành phố T, tỉnh 

Long An. 

Bị đơn: Ông Phan Văn M, sinh năm 1970; địa chỉ đường L, phường T, 

quận P, thành phố H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Võ Công B, sinh năm 1956; địa chỉ đường H, phường X, thành phố

T, tỉnh Long An. 

2. Ông Phan Thanh B, sinh năm 1978; địa chỉ ấp C, xã P, huyện B, tỉnh

Long An. 

3. Ngân hàng thương mại cổ phần V; địa chỉ chi nhánh C: đường B,

phường Y, quận Z, thành phố H; do bà Lê Thị Hồng V - giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản, thuộc Ngân hàng thương 

mại cổ phần V làm đại diện. 

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Đ; địa chỉ chi nhánh R - Phòng giao dịch

B: đường T, khu phố N, thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An; do ông Lê Minh Q - 

Trưởng phòng giao dịch làm đại diện. 
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5. Ngân hàng thương mại cổ phần G (nay là Ngân hàng thương mại cổ 

phần B); địa chỉ: đường T, phường K, quận Z, thành phố H; địa chỉ chi nhánh L: 

đường H, phường X, thành phố T, tỉnh Long An; do ông Nguyễn Ngọc T, Phó 

giám đốc chi nhánh tại L làm đại diện. 

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P; địa chỉ: đường H, 

phường X, thành phố T, tỉnh Long An; do ông Võ Công B - giám đốc làm đại 

diện. 

7. Bà Nguyễn Thị R, sinh năm 1978; địa chỉ: ấp T, xã P, huyện B, tỉnh Long 

An. 

NHẬN THẤY: 

Tại đơn khởi kiện ngày 18-12-2009 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

bà Phan Thị B trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Bà và ông Phan Văn M sống chung với nhau năm 

1995, đến năm 1999 đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường X, quận B, 

thành phố H. Sau khi kết hôn, ông bà chung sống tại quận P, thành phố H được 

hai năm thì về làm ăn và sinh sống tại thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An. Những 

năm đầu cuộc sống chung hạnh phúc; sau đó, bà bận công việc kinh doanh và lo 

gia đình còn ông M ỉ lại mải cờ bạc, ăn chơi, không lo việc gia đình, vợ chồng đã ly 

thân từ năm 2004, nay thấy tình cảm vợ chồng không còn, bà yêu cầu được ly hôn ông 

M. 

Về con chung: Ông bà có hai con chung là Phan Tấn Đ (nam, sinh năm 

1996) và Phan Đại Ngọc N (nữ, sinh năm 2003), yêu cầu được nuôi hai con, 

không yêu cầu ông M cấp dưỡng nuôi con. Bà và ông M không có con chung sinh 

năm 2012. 

Về tài sản chung: Nhà đất tại xã A, huyện B, tỉnh Long An diện tích đất 

106m2, thửa 3438 tờ bản đồ số 6; nhà hàng khách sạn M diện tích đất 304m2 tại đường 

A thị trấn B, thửa số 218, 219 tờ bản đồ số 7 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (GCNQSDĐ) ngày 07-7-2009; quán cà phê M, diện tích đất 182,6m2 tại đường T, thị 

trấn B, thửa số 3860, tờ bản đồ số 1 đã được cấp GCNQSDĐ ngày 24-3-2005; đất toạ 

lạc tại đường S, thị trấn B, diện tích 764m2 đã được cấp GCNQSDĐ ngày 06-5-2003; 

hai thửa đất ở xã P, huyện C, tỉnh Long An, diện tích 120m2 thửa số 4261, tờ bản 

đồ số 3 đã được cấp GCNQSDĐ ngày 11-9-2006 và diện tích 623m2 thửa số 1128, 

tờ bản đồ số 3 đã được cấp GCNQSDĐ ngày 11-9-2006; 05 chiếc xe máy các loại và 

một số đồ dùng trong nhà hàng khách sạn, quán cà phê gồm máy lạnh 32 chiếc, 

tivi 28 chiếc, tủ lạnh 26 chiếc. 

 Về tài sản riêng: Đất đường N, khu phố O, thị trấn B, 117,33m2 thửa 125 tờ 

bản đồ số 16 của ông ngoại là Nguyễn Văn U cho năm 2000 (nhà do vợ chồng xây) 

và 18.503m2 thửa 164, tờ bản đồ số 3 ở xã H, huyện B, đã được cấp GCNQSDĐ 
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ngày 25-02-2004, của mẹ là bà Nguyễn Thị L cho theo hợp đồng ngày 26-9-2007. 

Các tài sản này là do gia đình cho riêng bà nên là tài sản riêng. Sau đó, tại lời khai 

ngày 30-3-2011 (BL 702) bà B trình bày, bà có tài sản riêng là đất thửa 125 và 

thửa 164 (nêu trên) do mẹ và ông ngoại cho riêng, nhưng bà đồng ý nhập vào tài 

sản chung để trả nợ. 

Bà xác định vợ chồng có các khoản nợ chung như sau: 

1. Nợ ông Võ Công B 7.000.000.000đ vay theo hợp đồng hợp tác kinh 

doanh số 01/HĐ-HT ngày 04-9-2007, bà nhận tiền ngày 20-9-2007. Bà đã sử 

dụng số tiền này để bổ sung vốn cho việc xây dựng nhà hàng khách sạn và quán 

cà phê M, mua đồ trang trí để kinh doanh và mua đất ở thị trấn B, mua các thửa 

đất 218, 219 (BL 793 - phiên toà sơ thẩm ngày 10-8-2011). Bà xác định ông M 

không biết về khoản tiền vay này, bà dùng tiền vay để mua các phần đất 764m2 

tại thị trấn B, thửa đất xây quán cà phê để kinh doanh (BL 800 - phiên toà sơ 

thẩm ngày 12-8-2011). Sau đó bà B lại khai sử dụng số tiền vay ông B để xây 

dựng nhà hàng, khách sạn, quán cà phê M và mua đất tại đường 830, đường T (BL 

818 - phiên toà sơ thẩm ngày 06-11-2012). Các hợp đồng vay tiền trong năm 2006 - 

2007 mà ông M xuất trình, bà xác định là để trả nợ Ngân hàng mà bà và ông M 

vay trước đó cũng như mua sắm ô tô, trang thiết bị trong quán cà phê, trả một phần 

mua thửa đất số 219 (khách sạn M) và sử dụng làm vốn kinh doanh (BL 598). 

Khoản tiền vay ông B nêu trên để xây dựng nhà hàng, khách sạn M, nay tài sản 

này đã bán để trả nợ chung là khoản vay Ngân hàng V 7.000.000.000đ, nên khoản nợ 

này là nợ chung của vợ chồng. 

2. Nợ Ngân hàng V - chi nhánh C 600.000.000đ vay ngày 31-12-2008.  

3. Nợ Ngân hàng V 7.000.000.000đ do Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng T đứng tên vay, đây là công ty do vợ chồng bà đứng tên sở hữu. 

4. Nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Đ - chi nhánh R 120.000.000đ vay 

ngày 21-4-2009.  

5. Nợ Ngân hàng thương mại cổ phần G 740.000.000đ vay ngày 09-6-2009.  

6. Nợ ông Phan Thanh B 600.000.000đ vay tháng 8/2009 để đáo hạn Ngân 

hàng.  

Về những tài sản khác mà ông M có yêu cầu: 

1. Ngày 15-10-2007, bà có ký hợp đồng góp vốn 5.000.000.000đ với Công 

ty TNHH P (do ông Võ Công B là giám đốc), nhưng do không có tiền góp nên hai 

bên đã thanh lý hợp đồng, vợ chồng không có khoản tiền này. 

2. Chiếc xe ô tô L mà ông M yêu cầu, đây là tài sản của ông Võ Công B 

(BL 221). Theo bản giải trình ngày 19-9-2011 thì bà B lại khai, các hợp đồng tín 

dụng vay Ngân hàng trong năm 2006-2007 mà ông M xuất trình là để mua sắm 
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các tài sản trong đó có mua xe L ngày 03-8-2007 giá 995.000.000đ, nhưng xe đã 

bán với giá 750.000.000đ để trả nợ (BL 598). Tại phiên toà phúc thẩm (BL 985), 

bà B khai ô tô giá 2.000.000.000đ nhưng chỉ bán giá 770.000.000đ (BL 752, 793, 

985). Bà không đồng ý chia 1.000.000.000đ là ½ giá trị xe theo yêu cầu của ông 

M. 

Bà đề nghị vợ chồng cùng trả nợ ông Võ Công B trong số các tài sản 

chung, còn lại chia đôi, nếu bán hết tài sản không đủ trả nợ thì số nợ còn lại cũng 

chia đôi, khoản nợ nào ai vay riêng thì tự trả. 

Bị đơn ông Phan Văn M trình bày:  

 Về quan hệ hôn nhân: Ông thống nhất về việc kết hôn và quá trình chung 

sống như lời trình bày của bà B, nhưng ông xác định do bà B có quan hệ ngoại 

tình với ông Võ Công B từ năm 2008 nên phát sinh mâu thuẫn vợ chồng. Trong 

giai đoạn xét xử sơ thẩm, ông M đồng ý ly hôn bà B. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông 

M có đơn kháng cáo xin đoàn tụ với bà B. 

Về con chung: Ông thống nhất với lời khai của bà B về hai con chung, 

đồng ý để bà B nuôi con Phan Tấn Đ còn ông xin nuôi Phan Đại Ngọc N, không 

ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Tại tường trình (không đề ngày tháng) năm 2012 (BL 709), ông M khai bà 

B có tên gọi khác là N, khi Toà án chưa quyết định cho bà B ly hôn ông, năm 

2010 bà B đã cưới ông Võ Công B và năm 2012 sinh thêm một người con trai tên 

Võ Thống T, đề nghị đây không phải là con chung của ông và bà B. Tại phiên toà 

phúc thẩm, ông M đề nghị năm 2012 bà B sinh thêm một người con và người con 

này được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của ông và bà B nên đề nghị Toà án xem 

xét. 

Về tài sản chung: Vợ chồng có các tài sản chung như bà B khai, nhưng đối với 

phần đất nguồn gốc của ông ngoại (cụ U) và mẹ vợ (bà L) là do vợ chồng nhận 

chuyển nhượng chứ không phải bà B được cho riêng, đây là tài sản chung vợ chồng. 

    Về chiếc xe ô tô L, năm 2006 vợ chồng mua giá 135.000 USD, bà B đã bán 

giá 80.000 USD (BL 221). Tại phiên toà phúc thẩm (BL 985), ông M xác định xe 

mua giá 2.000.000.000đ, giấy tờ do bà B giữ, yêu cầu chia đôi giá trị xe. 

    Vợ chồng có các khoản nợ chung là nợ Ngân hàng G 740.000.000đ, Ngân 

hàng Đ 120.000.000đ, Ngân hàng V 7.000.000.000đ. Khoản bà B vay Ngân hàng V 

600.000.000đ, ông Võ Công B thế chấp tài sản của ông B để bảo lãnh khoản vay, 

ông không biết khoản nợ này, đây là nợ riêng của bà B và ông B.  

  Khoản bà B vay ông Võ Công B 7.000.000.000đ ngày 20-9-2007 ông không 

ký nhận tiền vay. Năm 2006-2007 vợ chồng vay các Ngân hàng V, C, Đ, A, R để 

kinh doanh nhà đất, mở công ty làm ăn thuận lợi nên không phải vay tiền của ông 

B. Bà B khai vay 7.000.000.000đ của ông B để mua đất thửa 218, 219 là không 
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đúng, vì thửa 218 đã có GCNQSDĐ ngày 02-10-2006 và thửa 219 có GCNQSDĐ 

ngày 11-4-2007 nên đất này mua trước khi bà B vay ông B tiền. Thực tế, vợ chồng 

vay các Ngân hàng từ tháng 6/2006 đến 09/2007 với 04 hợp đồng, số tiền vay 

5.400.000.000đ nên có tiền xây dựng nhà hàng, khách sạn M. Phiên toà sơ thẩm 

ngày 10-8-2011, bà B khai vay tiền ông B để mua 02 thửa đất số 218, 219, sau khi 

ông đưa ra chứng cứ 02 thửa đất trên mua từ năm 2006 và tháng 4/2007 thì bà B lại 

khai dùng tiền để mua các thửa đất khác là thửa 163, 165, 167, 176 và 3860. 

Trong bản án ly hôn của ông B với vợ cả là bà Nguyễn Thị K được Toà án 

giải quyết năm 2008 đã nêu rõ ông B ly hôn bà K là do có quan hệ tình cảm với 

bà N (tên gọi khác của bà B) nên bà B đã có quan hệ tình cảm với ông B từ năm 

2008. Sau đó bà B chung sống như vợ chồng với ông B có tổ chức cưới ngày 31-

12-2010, nên bà B khai vay tiền ông B để tẩu tán tài sản. Ông không biết khoản 

nợ này và vợ chồng cũng không dùng tiền này để tạo ra tài sản chung, nên không 

phải là nợ chung. 

          Về nợ riêng: Đối với khoản nợ của bà Nguyễn Thị R, ông chỉ chấp nhận trả 

nợ gốc là 180.000.000đ và lãi xuất theo quy định của Ngân hàng từ khi vay đến 

khi xét xử. 

Tại đơn phản tố ngày 06-7-2011 và các lời khai tiếp theo ông M trình bày: 

Ngày 15-10-2007, bà B góp 5.000.000.000đ vào Công ty P do ông B sở hữu. Khi 

góp vốn ông trực tiếp đưa tiền cho ông B, giấy biên nhận tiền do bà B giữ hết nên 

ông không có chứng cứ. Khoản tiền góp vốn này có từ nguồn tiền kinh doanh của 

Doanh nghiệp M do ông làm giám đốc, (doanh nghiệp ngừng hoạt động năm 

2007) và vay Ngân hàng năm 2006 khoảng 7.900.000.000đ mua các thửa đất 218, 

219, 3860, xây dựng nhà hàng, khách sạn, còn lại cho ông B vay, yêu cầu ông B 

trả ông ½ số tiền trên (BL 506, 793). 

          * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

1. Ngày 05-7-2010, Ngân hàng thương mại cổ phần V khởi kiện yêu cầu bà 

B trả khoản vay ngày 31-12-2008, số tiền gốc 600.000.000đ và tiền lãi từ ngày 

vay đến khi trả. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện bằng phần còn lại của diện tích 

458m2 thửa 564 tờ bản đồ số 4, tại phường M, thị xã A, tỉnh Long An, GCNQSDĐ 

cấp ngày 01-9-2003 đứng tên ông Võ Công B. Ngày 18-5-2011, Ngân hàng V đã rút 

đơn khởi kiện nêu trên do bà B đã trả xong khoản nợ này vào ngày 11-5-2011. 

Tại Công văn số 337 ngày 05-7-2010, Ngân hàng V trình bày: Ngày 18-9-

2009 Ngân hàng cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng T của bà B ông M 

vay 7.000.000.000đ, vợ chồng ông M có thế chấp tài sản, nay chưa trả. Ngân 

hàng sẽ khởi kiện vợ chồng bà B ông M trả khoản nợ này bằng vụ kiện khác. 

Tại Công văn số 165 ngày 08-4-2011 của Chi cục thi hành án huyện B 

thông báo về việc ông M bà B đã nhất trí bán tài sản nhà đất tại thửa 218, 219 là 
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nhà hàng khách sạn M giá 8.900.000.000đ, để trả nợ Ngân hàng V 8.300.000.000đ, 

còn 530.000.000đ đang gửi lại cơ quan thi hành án. 

2. Ngày 09-4-2010, Ngân hàng thương mại cổ phần Đ - chi nhánh R khởi 

kiện bà B và ông M, yêu cầu trả khoản tiền 120.000.000đ vay ngày 21-4-2009 và 

tiền lãi từ khi vay đến khi trả xong nợ. Ngày 23-4-2011, Ngân hàng Đ đã rút đơn 

khởi kiện, do bà B và ông M đã trả xong khoản nợ vay này vào ngày 21-4-2011. 

3. Ngày 15-4-2010, ông Phan Thanh B khởi kiện yêu cầu bà B trả khoản 

tiền 600.000.000đ mà bà B vay ông tháng 8/2009. Ngày 24-5-2011, ông Phan 

Thanh B rút đơn khởi kiện, vì hai bên đã tự thoả thuận được với nhau. 

4. Ngày 06-6-2011, Ngân hàng thương mại cổ phần G khởi kiện yêu cầu bà 

B, ông M trả khoản tiền 740.000.000đ vay ngày 09-6-2009 cả gốc và lãi theo quy 

định. Ngày 10-6-2011, đại diện Ngân hàng trình bày bà B đã trả nợ một phần chỉ còn 

nợ 526.000.000đ, yêu cầu trả cả gốc và lãi theo quy định đến khi trả xong nợ. 

5. Ngày 09-5-2012, bà Nguyễn Thị R khởi kiện yêu cầu ông M trả bà 

300.000.000đ. Bà R trình bày, ngày 14-01-2011 âm lịch bà cho ông M vay 

180.000.000đ, lãi suất 6%/tháng, không thoả thuận thời hạn trả tiền, có lập giấy 

biên nhận và ông M có thế chấp tài sản cho bà. Ngày 04-10-2011 âm lịch, ông M 

đã ký Giấy cam kết thoả thuận số tiền vay 180.000.000đ cộng lãi suất thành 

300.000.000đ, xoá bỏ giấy biên nhận cũ, bà yêu cầu ông M trả 300.000.000đ. 

6. Ông Võ Công B có đơn khởi kiện ngày 14-4-2010 và quá trình giải 

quyết ông B trình bày: Ngày 04-9-2007, ông ký với bà B hợp đồng hợp tác đầu 

tư, hỗ trợ bà B 7.000.000.000đ để bà B mua đất liền kề đường 830, xây dựng nhà 

trên khu đất trên. Nguồn vốn góp do ông vay Ngân hàng V 7.000.000.000đ giải 

ngân ngày 20-9-2007 và đã giao cho bà B nhận đủ. Dự án đang khả quan, nhưng 

bà B và ông M ly hôn nên đề nghị trả ông tiền từ tài sản hình thành từ nguồn vốn 

hỗ trợ của ông. Ngày 30-3-2011, người đại diện theo uỷ quyền của ông B cho 

rằng cho bà B vay tiền 7.000.000.000đ nhưng bà B dùng vào việc gì ông B không 

biết, yêu cầu trả gốc và lãi theo hợp đồng là 14.000.000.000đ. Ngày 19-5-2011, 

ông B đề nghị bà B và ông M đã bán tài sản nhà hàng khách sạn M, nên yêu cầu 

trả nợ. Tại phiên toà sơ thẩm ngày 06-11-2012, ông B đồng ý giảm lãi xuất 

2.000.000.000đ, yêu cầu bà B ông M trả 12.000.000.000đ.  

Về khoản tiền ông M đòi 5.000.000.000đ, ông không nhận của bà B và ông 

M 5.000.000.000đ như ông M khai, không đồng ý trả khoản tiền này. 

7. Bà Nguyễn Thị L (là mẹ đẻ bà B) trình bày ngày 22-02-2012: Trước đây 

đất thửa 164 tờ bản đồ số 03 xã H, huyện B, tỉnh Long An diện tích 18.503m2 là 

của vợ chồng bà. Do vợ chồng bà B ông M cần vốn làm ăn có đề nghị bà làm hợp 

đồng chuyển nhượng đất ngày 15-10-2007 để vợ chồng bà B vay vốn chứ bà 

không cho. Thực tế đất vẫn do bà canh tác, nay vợ chồng bà B ly hôn, bà yêu cầu 
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trả lại đất, còn đất của bố bà là cụ Nguyễn Văn U tại đường N, ấp V, thị trấn B là 

cho riêng bà B, sau khi cho, vợ chồng bà B xây dựng nhà. Ngày 04-9-2012, bà L 

trình bày do không tiếp tục khởi kiện đòi đất cả phần của bà và phần của cụ U nên 

không nộp án phí. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 17/2012/HNGĐ-ST ngày 06-11-2012, 

Toà án nhân dân tỉnh Long An quyết định: 

- Về hôn nhân: Bà Phan Thị B và ông Phan Văn M được ly hôn. 

- Về con chung: Bà Phan Thị B được trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên Phan 

Tấn Đ sinh năm 1996 và Phan Đại Ngọc N sinh năm 2003. Ghi nhận sự tự nguyện 

của bà B không yêu cầu ông M cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản: Bà B được quyền sở hữu các tài sản sau: 

* Tài sản là bất động sản: 

1. Thửa đất số 125 tờ bản đồ số 16 diện tích 177,33m2, loại đất ở đô thị toạ 

lạc tại đường N, thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 1.329.975.000 đồng (bà 

B đứng tên quyền sử dụng đất). 

2. Thửa đất số 3860 tờ bản đồ số 01 diện tích 182,6m2, loại đất ở đô thị, toạ 

lạc tại thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 2.647.700.000 đồng (bà B đứng 

tên quyền sử dụng đất). 

3. Thửa đất số 163, 167 tờ bản đồ số 01 diện tích 569m2, loại đất ở đô thị, 

toạ lạc tại thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 2.446.700.000 đồng (bà B 

đứng tên quyền sử dụng đất). 

4. Thửa đất số 165 tờ bản đồ số 01 diện tích 156m2, loại đất cói, toạ lạc tại 

thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 572.520.000 đồng (bà B đứng tên quyền 

sử dụng đất). 

5. Thửa đất số 176 tờ bản đồ số 01 diện tích 39m2, loại đất CDK, toạ lạc tại 

thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 150.930.000 đồng (bà B đứng tên quyền 

sử dụng đất). 

6. Thửa đất số 4261 tờ bản đồ số 03 diện tích 80,7m2, loại đất ở nông thôn, 

toạ lạc tại xã P, huyện C, tỉnh Long An, giá trị 140.418.000 đồng (bà B đứng tên 

quyền sử dụng đất). 

7. Thửa đất số 1228 tờ bản đồ số 03 diện tích 429,3m2, loại đất vườn, toạ 

lạc tại xã P, huyện C, tỉnh Long An, giá trị 439.152.000 đồng (bà B đứng tên 

quyền sử dụng đất). 

8. Thửa đất số 164 tờ bản đồ số 03 diện tích 17.647m2, loại đất rau màu toạ 

lạc tại xã H, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 882.350.000 đồng (bà B đứng tên 

quyền sử dụng đất). 
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9. Thửa đất số 3438 tờ bản đồ số 06 diện tích 106.26m2, loại đất ở nông 

thôn toạ lạc tại ấp 1A, xã A, huyện B, tỉnh Long An, giá trị 116.886.000 đồng (bà 

B đứng tên quyền sử dụng đất). 

* Công trình xây dựng trên đất: 

1. 01 căn nhà cấp 4 toạ lạc tại đường N, thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An; giá 

trị 570.080.000 đồng (ông M đang quản lý). 

2. 01 quán cafe M toạ lạc tại thửa đất 3860 tờ bản đồ số 01 đường T và 

đường M, thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An; giá trị 2.340.172.800 (bà B đang 

quản lý). 

* Các tài sản khác (động sản) là đồ trang trí nội thất, xe môtô và máy móc, 

thiết bị đã qua sử dụng gồm máy điều hoà, tivi, bàn ghế… (theo mục 2.3 Chứng 

thư thẩm định giá ngày 30-12-2010), tổng trị giá phần động sản là 683.574.200đ 

do bà B quản lý toàn bộ.  

Tổng giá trị tài sản: 12.320.458.000 đồng và 770.000.000đ tiền bán chiếc 

xe L. 

Ông Phan Văn M được quyền sở hữu các tài sản sau: 

1. Xe mô tô hiệu H biển số 55P1-7978, loại xe S, giá trị 105.000.000 đồng 

(ông M đang quản lý). 

2. Xe mô tô hiệu M biển số 62F8-2465, loại xe D, giá trị 4.900.000 đồng 

(ông M đang quản lý). 

Buộc bà Phan Thị B phải hoàn trả giái trị tài sản còn dư là 335.896.250đ 

cho ông Phan Văn M. 

Buộc ông M giao cho bà B quyền sử dụng đất thửa đất số 125 tờ bản đồ số 

16 diện tích 177,33m2, thửa đất số 163, 167 tờ bản đồ số 01 diện tích 569m2, căn 

nhà cấp 4 toạ lạc tại đường N, thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An.  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần G (nay là 

Ngân hàng thương mại cổ phần B), buộc bà B trả cho Ngân hàng 651.265.500 

đồng. Dùng tài sản là quyền sử dụng đất các thửa 163, 165, 167, 176 tờ bản đồ số 

1 thị trấn B, và quyền sử dụng đất thuộc thửa 124 tờ bản đồ số 16 thị trấn B cùng 

tài sản gắn liền trên phần đất này làm tài sản đảm bảo thi hành án. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ Công B, buộc bà Phan Thị B trả 

cho ông B 11.657.500.000 đồng. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị R, buộc ông M 

trả cho bà R 221.664.000 đồng. Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà R yêu cầu 

ông M trả 78.336.000 đồng. 

63



 

9 

Buộc bà Nguyễn Thị R trả cho ông M giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00004/QSDĐ/0403-LA cấp ngày 26-8-1996. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông M về việc yêu cầu Công ty 

TNHH một thành viên P trả 2.500.000.000 đồng tiền góp vốn kinh doanh và 

615.000.000 tranh chấp chiếc xe L với bà Phan Thị B. 

 Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án, tiếp tục áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã thi hành trong quá trình giải quyết vụ án, án 

phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 07-11-2011, ông M kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 13/2013/HNGĐ-PT ngày 

17-6-2013, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố H quyết 

định: Chấp nhận việc rút một phần kháng cáo của ông M đối với người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị R. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với 

kháng cáo của ông M với bà R. Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm nêu trên có 

hiệu lực đối với ông M và bà R kể từ ngày 17-6-2013. Không chấp nhận kháng 

cáo của ông M, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

Toà án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí phúc thẩm. 

Ngày 22-10-2013, ông Phan Văn M có đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm về phần con chung thứ ba và tài sản đối với Bản án hôn nhân gia đình phúc 

thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 01/2016/KN-HNGĐ ngày 09-6-2016, Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị một phần Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm 

số 13/2013/HNGĐ-PT ngày 17-6-2013 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối 

cao tại thành phố H về phần giải quyết chia tài sản; đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, huỷ Bản án phúc thẩm nêu trên và 

huỷ Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 17/2012/HNGĐ-ST ngày 06-11-

2012 của Toà án nhân dân tỉnh Long An về phần giải quyết tài sản; giao hồ sơ vụ 

án cho Toà án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại về phần chia tài sản theo 

đúng 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. 

XÉT THẤY: 

 1. Về quan hệ vợ chồng và con chung: 

Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã quyết định cho bà B ly hôn ông M, giao 

02 con chung là Phan Tấn Đ và Phan Đại Ngọc N cho bà B trực tiếp nuôi dưỡng 

theo nguyện vọng của các con và bà B, nay không ai khiếu nại về nội dung này. 
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Quá trình giải quyết ở sơ thẩm, ông M khai bà B đã có con chung với ông 

Võ Công B, sinh năm 2012, yêu cầu xác định người con này không phải là con 

chung của ông với bà B (BL 709), nhưng tại phiên toà sơ thẩm ông M không đề 

cập đến người con thứ ba này. Tại phiên toà phúc thẩm ông M trình bày năm 2012 

bà B sinh thêm một người con trong thời kỳ hôn nhân giữa ông và bà B, nhưng ông 

M không có đề nghị cụ thể về việc giải quyết người con này là con chung của ông 

với bà B hay là con chung của bà B với ông B; còn bà B không thừa nhận có con 

sinh năm 2012. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không giải quyết về 

người con mà ông M cho rằng bà B sinh năm 2012 là có cơ sở. Nay ông M đề nghị 

giám đốc thẩm cho rằng tại phiên toà phúc thẩm bà B thừa nhận có người con thứ 

ba trong thời kỳ hôn nhân với ông mà Toà án không xem xét. Tuy nhiên biên bản 

phiên toà phúc thẩm không thể hiện như nội dung ông M nêu; ông M cũng không 

xuất trình được chứng cứ gì mới, nên yêu cầu của ông M không có cơ sở xem xét. 

Khi ông M có chứng cứ khác chứng minh ông còn có người con chung thứ ba với 

bà B thì có quyền khởi kiện bằng vụ kiện khác theo quy định của pháp luật. 

2. Về tài sản:  

Vợ chồng ông M, bà B tạo lập được nhiều tài sản chung đã được Toà án cấp 

sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Đến nay, ông M chỉ khiếu nại về khoản tiền 

5.000.000.000đ mà ông M cho rằng bà B đã góp vốn vào Công ty P (do ông Võ 

Công B là chủ sở hữu). Về khoản tiền này, ông B và bà B không thừa nhận, còn 

ông M không chứng minh được ông B đã nhận của vợ chồng ông 5.000.000.000đ, 

nên Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm bác yêu cầu này của ông M là phù hợp. 

3. Về nợ chung:  

Trong các khoản nợ đã được Toà án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm giải 

quyết, ông M đề nghị không xác định khoản nợ ông Võ Công B 7.000.000.000đ 

là nợ chung của vợ chồng.  

Xem xét các chứng cứ về khoản nợ này thấy rằng, Hợp đồng nguyên tắc 

ngày 04-9-2007 và Biên bản giao nhận 7.000.000.000đ ngày 20-9-2007 có nội 

dung ông Võ Công B và bà B hợp tác đầu tư, ông B hỗ trợ vốn 7.000.000.000đ để 

bà B trang trải tiền mua các lô đất tại đường 830, đường T, huyện B, tỉnh Long 

An, xây dựng nhà trên các lô đất trên, để triển khai hoạt động kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn, bà B đã nhận đủ tiền. Tuy nhiên các tài liệu này chỉ có chữ ký 

của bà B, không có chữ ký của ông M. Ông M xác định không biết khoản nợ này. 

Bà B cũng thừa nhận ông M không biết bà nhận tiền của ông B (BL 800). Bà B 

khai về việc sử dụng khoản tiền này để tạo ra các tài sản là một số thửa đất, xây 

dựng nhà hàng khách sạn, quán cà phê M, nhưng cũng chưa chứng minh về chi 

phí cụ thể để tạo ra các tài sản trên. Ông M xuất trình các hợp đồng tín dụng vợ 

chồng vay các Ngân hàng từ năm 2006-2007 (07 hợp đồng) tổng số tiền trên 

7.000.000.000đ và cho rằng tiền vay Ngân hàng để tạo lập ra các tài sản của vợ 
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chồng đang có. Bà B cho rằng các hợp đồng tín dụng trên là để đáo hạn các khoản 

vợ chồng vay Ngân hàng trước đó, nhưng bà B không khai rõ đáo hạn khoản vay 

nào của Ngân hàng nào và bao nhiêu tiền. Do đó, lời khai của cả ông M và bà B 

đều chưa đủ căn cứ chứng minh. Lẽ ra, phải yêu cầu bà B chứng minh nếu dùng 

tiền vay để nhận chuyển nhượng đất, xây dựng nhà hàng khách sạn như đã khai 

thì có hợp đồng không, nhận chuyển nhượng ở thời điểm nào, hết bao nhiêu tiền, 

chi phí cho việc xây dựng nhà hàng khách sạn, quán cà phê ở thời điểm nào và 

hết bao nhiêu tiền. Ông M cũng cần phải chứng minh khi tạo lập ra các tài sản 

như bà B khai thì hết bao nhiêu tiền, khi đó vợ chồng có nguồn tiền nào khác 

không. Cả hai bên đương sự cũng phải chứng minh các hợp đồng tín dụng có phải 

để trả nợ các Ngân hàng khác như bà B khai hay sử dụng để nhận chuyển nhượng 

đất, xây dựng nhà hàng khách sạn như lời khai của ông M. Khi chưa làm rõ 

những nội dung trên, Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm lại cho rằng khoản tiền 

vay ông B 7.000.000.000đ là để tạo ra các tài sản chung vợ chồng như bà B khai, 

nên xác định là nợ chung vợ chồng là chưa đủ căn cứ vững chắc. 

Nếu các chứng cứ mới thu thập được đủ cơ sở xác định là nợ chung thì cũng 

phải xem xét phần lãi xuất theo đúng quy định. 

Ngoài ra, về xe ô tô L, hai đương sự thừa nhận giá mua xe là 2.000.000.000đ 

(BL 985 - phiên toà phúc thẩm) nhưng hoá đơn mua chỉ có giá 995.000.000đ, nên 

căn cứ vào giá theo hoá đơn bà B bán 770.000.000đ là chưa phù hợp thực tế, cần 

xem xét lại giá thực tế khi bán là bao nhiêu để tính vào tài sản chung mới đảm bảo 

quyền lợi của các đương sự. 

Trong quá trình giải quyết ông M yêu cầu định giá lại nhà kho, nhưng sau đó 

lại nhất trí không định giá lại. Nay giao hết tài sản nhà đất cho bà B, không giao 

cho ông M bằng hiện vật nhà đất là vẫn bỏ sót tài sản là nhà kho. Vì vậy, khi giải 

quyết lại cần định giá lại các tài sản để khi phân chia hiện vật cho các đương sự 

được công bằng. 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 342, khoản 3 Điều 343, khoản 1, 2 

Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Huỷ một phần Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 13/2013/HNGĐ-PT 

ngày 17-6-2013 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố H và huỷ 

một phần Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 17/2012/HNGĐ-ST ngày 06-

11-2012 của Toà án nhân dân tỉnh Long An về giải quyết tài sản, nợ chung giữa 

nguyên đơn là bà Phan Thị B và bị đơn là ông Phan Văn M, một số người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan. 

Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Long An xét xử lại theo thủ tục 

sơ thẩm về nội dung bị huỷ theo đúng quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận:                                                               
- TANDCC tại thành phố H; 

- TAND tỉnh Long An (2bản kèm HS); 

- Viện trưởng VKSNDTC; 

- Vụ 9 - VKSNDTC; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: PCATT, VP, V3 (2b).                          

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Ngọc Hoà 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 27/2017/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 24/11/2017 

V/v: “Hôn nhân và gia đình” 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Thu Hiền. 

Các thành viên: - Ông Trần Văn Tuân. 

- Ông Ngô Hồng Phúc. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Thư ký Toà án. 

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

Bà Vũ Thị Xoan - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử giám đốc thẩm vụ án về “Hôn nhân và gia đình” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị S, sinh năm 1953; cư trú tại: Thôn VHT, xã TH, 

huyện TT, tỉnh TB. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Quang V, sinh năm 1949; cư trú tại: Thôn VHT, xã 

TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1978; cư trú tại: Thôn B, xã TH1, huyện TT,

tỉnh TB. 

2. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT, tỉnh TB; Địa chỉ:

Khu 5, thị trấn D, huyện TT, tỉnh TB.. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 15/12/2012 và các lời khai tại Tòa án, nguyên 

đơn là Bà Đỗ Thị S trình bày: 

Bà kết hôn với Ông Nguyễn Quang V có đăng ký kết hôn ngày 20/7/1984 tại 

Ủy ban nhân dân xã TH, huyện TT, tỉnh TB. Trong quá trình chung sống vợ chồng 

thường xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng sống ly thân từ năm 2010. Nay bà không còn 

tình cảm nên yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn với ông V. 

Về con chung: Vợ chồng có 04 con chung là Nguyễn Thị H, sinh năm 1985; 

Nguyễn Vĩnh L, sinh năm 1986; Nguyễn Thị H2, sinh năm 1989; Nguyễn Vĩnh P, 

sinh năm 1992. Các con đều đã trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung:  

- Diện tích 366,9m
2
 đất ở tại thửa số 234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, xã TH, 

huyện TT, tỉnh TB. Trên đất có một ngôi nhà 02 tầng cùng công trình phụ.  

- Diện tích 97m
2
 đất ở tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH1, huyện 

TT, tỉnh  TB đã được Ủy ban nhân dân huyện TT  cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AH 337998 ngày 29/7/2009. 

- Số tiền đãi ngộ cho con thương binh học đại học từ tháng 6/2010 đến tháng 

9/2012 là 68.916.000 đồng ông V nhận.  

Đề nghị Tòa án chia đôi phần tài sản chung nêu trên. 

Về nợ chung: Nợ Ngân hàng chính sách xã hội - Phòng giao dịch Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB số tiền 75.000.000 đồng nợ gốc; nợ lãi là 

13.218.636 đồng. Tổng là 88.218.636 đồng. Hai bên có trách nhiệm cùng trả. 

Bị đơn là Ông Nguyễn Quang V trình bày: 

Ông thống nhất với lời khai của bà S về thời gian, điều kiện kết hôn, ly thân 

và con chung. Nay bà S yêu cầu ly hôn thì ông cũng nhất trí. 

Về tài sản chung:  

- Diện tích 366,9m
2
 đất và nhà ở tại thửa số 234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, 

xã TH của Nhà nước cấp riêng cho ông từ năm 1984 là đối tượng chính sách, 

nguồn gốc tiền làm nhà là từ tiền trợ cấp thương tật của ông, bà S không có đóng 

góp gì. Nếu ly hôn ông nhận sử dụng và sở hữu toàn bộ khối tài sản này và thanh 

toán cho bà S 30% giá trị. 

- Diện tích 97m
2
 đất ở thuộc thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 02 vợ chồng. Ông đề nghị chia theo 
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công sức đóng góp, ông được 70%, bà S hưởng 30%. Bên nào nhận tài sản thì phải 

thanh toán giá trị. 

- Số tiền đãi ngộ cho con thương binh học đại học từ tháng 6/2010 đến tháng 

9/2012 là 68.916.000 đồng không phải là tài sản chung, mà là của các con được 

hưởng, ông đã lĩnh hộ các con, trong quá trình học tập và xin việc cho các con đã 

chi tiêu hết. Ông không chấp nhận yêu cầu này của bà S. 

Về nợ chung: 

Nợ ngân hàng chính sách xã hội - Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện TT, tỉnh TB số tiền như bà S trình bày; nợ chị Nguyễn Thị N 20.000.000 

đồng và 07 chỉ vàng vay cho các con ăn học và xin việc cho con. Ông yêu cầu bà S 

có trách nhiệm trả một nửa. 

Ngoài ra, số tiền chi phí cho các con ăn học hết 97.000.000 đồng. Ông yêu 

cầu bà S có trách nhiệm trả một nửa.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Nguyễn Thị N trình bày: Việc vay tiền và vàng của ông V không liên 

quan đến bà S. Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này, khi cần thiết 

chị sẽ khởi kiện ông V bằng vụ án khác. 

Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB 

trình bày: Tính đến ngày 28/2/2013 tổng số nợ của vợ chồng ông V, bà S cả gốc và 

lãi là 88.218.636 đồng. Trong đó nợ gốc là 75.000.000 đồng, còn lại là nợ lãi vay. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 07/2013/HNGĐ-ST ngày 

25/02/2013, Tòa án nhân dân huyện TT, tỉnh TB quyết định: 

Công nhận thuận tình ly hôn giữa bà S và ông V; con chung đã trưởng thành 

nên không giải quyết. 

Về tài sản: 

Giao cho bà S sử dụng 97m
2
 đất tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã 

TH1, huyện TT, tỉnh  TB (đã được Ủy ban nhân dân huyện TT  cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AH337998 ngày 29/7/2009), trị giá 140.000.000 đồng.  

Giao cho ông V được sử dụng 366,9m
2
 đất ở và đất lâu năm khác tại thửa số 

234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. Phía Đông (Mặt đường) 

dài 11,17m giáp đường 65; phía Tây giáp ao của Ủy ban nhân dân xã TH dài 

11,17m; phía Nam giáp hộ ông Lê Đ dài 32,50m; phía Bắc giáp hộ ông G dài 
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33,63m và sở hữu một ngôi  nhà 02 tầng cùng công trình phụ làm trên đất. Tổng trị 

giá 846.962.800 đồng.  

Ông V có nghĩa vụ trả nợ cho Phòng giao dịch - Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện TT  số tiền 88.218.636 đồng (gồm 75.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi 

tính đến ngày 28/02/2013 là 13.218.636 đồng) và phải có nghĩa vụ thanh toán 

chênh lệch tài sản cho bà S là 185.612.449 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, cả ông V và bà S đều có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 14/2013/HNGĐ-PT ngày 

16/8/2013, Tòa án nhân dân tỉnh TB quyết định:  

“ Sửa phần quan hệ tài sản của bản án sơ thẩm số 07/2013/HNGĐ-ST ngày 

25 tháng 02 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện TT, cụ thể như sau: 

Về  quan hệ tài sản: 

Chia cho Bà Đỗ Thị S sử dụng 163,7m
2
 tại thửa đất 234, tờ bản đồ số 07 tại 

thôn VHT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Phía Đông (mặt đường 65) dài 5m, 

- Phía Tây giáp ao của UBND xã TH dài 5m; 

- Phía Nam giáp hộ ông Lê Đ dài 32,5m; 

- Phía Bắc giáp phần đất còn lại chia cho ông V dài 33,m 

Trị giá 458.360.000 đồng. 

Chia cho Ông Nguyễn Quang V được sử dụng 205,5m
2
 đất còn lại tại thửa 

đất 234, tờ bản đồ số 07 tại thôn VHT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Phía Đông (mặt đường 65) dài 6,17m; 

- Phía Tây giáp ao của UBND xã TH dài 6,17m; 

- Phía Nam giáp phần đất chia cho bà S dài 33,0 m; 

- Phía Bắc giáp hộ ông G dài 33,63m và sở hữu một ngôi nhà hai tầng cùng 

công trình phụ làm trên đất được chia.  
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Chia cho ông V sử dụng 97m
2
 đất tại thửa đất 355, tờ bản đồ số 02 tại thôn 

TR, xã TH2, huyện TT, tỉnh TB đã được Ủy ban nhân dân huyện TT cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 337998 ngày 29/7/2009.  

Tổng trị giá là 776.117.493 đồng. 

Giao cho ông V phải có nghĩa vụ trả nợ cho Phòng giao dịch - Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện TT số tiền 90.329.000 đồng (Gốc 75.000.000 đồng + lãi 

tính đến 16/8/2013). 

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà S, ông V đều có đơn đề nghị giám đốc thẩm 

đối với bản án phúc thẩm nêu trên về phần chia tài sản chung.  

Tại Quyết định số 11/2017/KN-HNGĐ ngày 21/8/2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm 

số 14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB; đề nghị Ủy 

ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo 

hướng huỷ phần chia tài sản chung của Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 

14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân tỉnh TB xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận 

Kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 
 

[1]Về thời hạn giám đốc thẩm: Sau khi xét xử phúc thẩm, trong thời hạn 01 

năm, bà S gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên về phần chia tài sản chung. Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao thông báo trả lời không có căn cứ để chấp nhận các yêu 

cầu của bà tại Thông báo số 817/TB-VKSTC-V5 ngày 20/11/2014 nhưng ông V, 

bà S tiếp tục khiếu nại đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nên theo quy định 

tại điểm a, khoản 2 Điều 334 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn 

xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm nêu trên là 5 năm. 

[2]Về định giá nhà, công trình vật kiến trúc và đất tranh chấp: Biên bản 

định giá ngày 21/9/2012 của Tòa án nhân dân huyện TT , các bên đương sự thống 

nhất thỏa thuận mảnh đất 366,9m
2
 thửa đất số 234, tờ bản đồ số 07 tại thôn VHT, 
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xã TH, huyện TT, tỉnh TB có giá 2.000.000 đồng/m
2
, mảnh đất 97m

2
 tờ bản đồ 02 

tại thôn TR, xã TH2 có giá trị 140.000.000 đồng. Thỏa thuận về giá đất của các 

đương sự được Hội đồng định giá căn cứ Quyết định số 2907/2010/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh TB, trên cơ sở tham khảo giá thực tế tại 

địa phương để ghi nhận tại Biên bản định giá ngày 21/9/2012 là có căn cứ vững 

chắc, phù hợp quy định của pháp luật. 

Hội đồng định giá áp dụng đơn giá bồi thường các loại nhà, công trình xây 

dựng phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh TB được 

ban hành kèm theo Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh TB để xác định loại nhà, giá trị của công trình xây dựng trên diện 

tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 có tổng giá trị 113.162.800 

đồng là có căn cứ. 

Tại cấp phúc thẩm, bà S thay đổi ý kiến, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm định 

giá lại tài sản tranh chấp.  

Biên bản định giá ngày 21/6/2013 của Hội đồng định giá cấp phúc thẩm xác 

định diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 có giá 2.800.000 

đồng/m
2
, diện tích đất 97m

2
 tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH2 có giá trị 70.000.000 

đồng; giá trị của công trình xây dựng trên diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, 

tờ bản đồ số 07 có tổng giá trị 125.542.493 đồng nhưng chỉ căn cứ vào “giá chuyển 

nhượng đất tại thôn TR cách đây một tháng do Ủy ban nhân dân xã TH2 cung cấp” 

và “có xem xét đến đặc điểm của đất là đất ao phải có chi phí san lấp” mà không 

có căn cứ pháp luật để xác định giá đất và tài sản trên đất là không đủ độ tin cậy, 

không có căn cứ vững chắc. 

Diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 các đương sự đều 

xác nhận gồm đất ở và đất lâu năm khác nhưng Hội đồng định giá cấp sơ thẩm và 

cấp phúc thẩm chưa làm rõ vị trí, diện tích và giá của từng loại đất để có cơ sở xác 

định tổng giá trị của thửa đất cũng như giá trị theo phần khi phân chia. 

[3]Về xác định tài sản chung của vợ chồng: Ông V và bà S đều thừa nhận 

diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 được Nhà nước cấp cho 

ông V là đối tượng chính sách (thương binh) và giao đất vào tháng 10/1984, đất 

cấp không thu tiền sử dụng đất. Ông V và bà S kết hôn ngày 20/7/1984, đây là thời 

kỳ thực hiện Quyết định số 201-CP ngày 01/7/1980 của Hội đồng Chính phủ về 

chính sách quản lý đất đai của Nhà nước trước khi có Luật Đất đai 1987 và theo 

quy định tại điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 1959 “Vợ và chồng đều có quyền sở 

hữu, hưởng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới”, 

luật không quy định có tài sản riêng. Quá trình giải quyết vụ án ông V cũng đồng ý 
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chia đối với diện tích đất này, ông đề nghị được nhận sử dụng và sở hữu toàn bộ 

khối tài sản này và thanh toán cho bà S 30% giá trị nên Tòa án phúc thẩm xác định 

đây là tài sản chung của vợ chồng là có căn cứ. 

Còn diện tích 97m
2
 đất ở tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH2 đã 

được Ủy ban nhân dân huyện TT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 

337998 ngày 29/7/2009 mang tên vợ chồng ông V, bà S nên Tòa án cấp phúc thẩm 

xác định đây là tài sản chung của vợ chồng là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 

27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 “...Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có 

được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng”. 

[4]Về chia tài sản chung: Khi ly hôn, việc chia tài sản sẽ căn cứ vào sự đóng 

góp về công sức của mỗi bên vào tình hình tài sản và tình trạng cụ thể của gia 

đình. Ông V, bà S đều xác định 366,9m
2
 đất tại thôn VHT, xã TH được Nhà nước 

cấp cho đối tượng chính sách là ông V, không thu tiền cấp đất, ông có việc làm và 

thu nhập ổn định, có nhiều đóng góp vào vào việc tạo lập, duy trì và phát triển toàn 

bộ khối tài sản chung nên Tòa án cấp phúc thẩm quyết định chia cho ông V phần 

tài sản có tổng giá trị lớn hơn phần chia cho bà S là phù hợp. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm chia 366,9m
2
 đất tại thửa 234, tờ bản đồ 

số 07 cho bà S 163,7m
2
 đất, ông V 205,5m

2
 đất là không phù hợp vì toàn bộ diện 

tích đất trên được Nhà nước cấp cho ông V theo diện chính sách đãi ngộ thương 

binh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chia một phần 

đất cho bà S không thuộc đối tượng chính sách sẽ vướng mắc khi tiến hành thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà. Mặt khác, ngôi nhà được xây dựng 

bằng vữa vôi từ năm 1984 đến nay nếu cắt bỏ để giao đất thì mất đối trọng, có khả 

năng gây tình trạng lún nứt hư hỏng, thiệt hại tài sản của đương sự. 

Hiện nay, ông V đang quản lý sử dụng nhà và đất tại thửa 234, tờ bản đồ số 

07 còn bà S đang thuê nhà ở (theo nội dung đơn của bà). Ông, bà có 02 thửa đất 

độc lập nên cần xem xét để chia cho mỗi bên sử dụng một thửa nhằm đảm bảo 

quyền lợi cũng như sự ổn định cuộc sống cho các đương sự. Cần giải quyết việc 

chia tài sản chung của vợ chồng theo hướng giao cho ông V sử dụng và sở hữu 

toàn bộ nhà và 366,9m
2
 đất tại thửa 234, tờ bản đồ số 07; giao cho bà S 97m

2
 đất ở 

tại thửa 355, tờ bản đồ 02 và thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho nhau để các 

bên ổn định cuộc sống. 

[5]Ngoài ra, khi giao cho các đương sự quyền sử dụng đất, Tòa án không 

tuyên về quyền và nghĩa vụ của người được giao đất được liên hệ với cơ quan chức 

năng để tiến hành các thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

74



luật đất đai là chưa giải quyết triệt để vụ án, không bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của các đương sự. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 

345 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2017/KN-HNGĐ ngày 

21/8/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

2. Hủy phần chia tài sản chung của Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 

14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB đối với vụ án 

“Hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là Bà Đỗ Thị S với bị đơn là Ông 

Nguyễn Quang V; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị N 

và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thái Bình xét xử lại theo thủ tục 

phúc thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:
 
 

- Chánh án TANDCC tại Hà Nội (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết);                                                       
- TAND tỉnh Thái Bình (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 
- TAND huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình; 
 - Chi cục THADS huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VT,  Phòng HCTP, Phòng GĐKTIII,  
  HSGĐT.                          

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

   CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                  Trần Thị Thu Hiền  
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 26/2017/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 24/11/2017 

V/v: “Hôn nhân và gia đình” 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Thu Hiền. 

Các thành viên: - Ông Trần Văn Tuân. 

- Ông Ngô Hồng Phúc. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Thư ký Toà án. 

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

Ông Đỗ Văn Hữu - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử giám đốc thẩm vụ án về “Hôn nhân và gia đình” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân T; sinh năm 1958; cư trú tại: Xóm VĐ, xã 

HV, huyện H, tỉnh HT. 

- Bị đơn: Bà Bùi Thị U; sinh năm 1955; cư trú tại: Xóm VĐ, xã HV, huyện 

H, tỉnh HT. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 05/01/2017 và các lời khai tại Tòa án, nguyên 

đơn là Ông Nguyễn Xuân T trình bày: 

Ông kết hôn với bà Bùi Thị U có đăng ký kết hôn ngày 11/02/1980 tại Ủy 

ban nhân dân xã HV, huyện H, tỉnh HT. Vợ chồng chung sống hạnh phúc được 

khoảng 10 năm thì nảy sinh mâu thuẫn do tính tình không hợp, đời sống hôn nhân 
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không có hạnh phúc. Vợ chồng đã sống ly thân từ năm 2012, ông không còn tình 

cảm với bà U nên yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 4 con chung là Nguyễn Thị K, sinh năm 1980; 

Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1984; Nguyễn B, sinh năm 1985; Nguyễn Thị Hoa S, 

sinh năm 1987 đều đã trưởng thành nên không yêu cầu tòa án giải quyết. 

Về quan hệ tài sản: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn là bà Bùi Thị U  trình bày:  

Bà thống nhất với ông T về thời gian và điều kiện kết hôn. Vợ chồng sống 

tình cảm, hòa thuận đến gần đây thì ông T không chung thủy, có tình cảm với 

người phụ nữ khác nên mới xảy ra mâu thuẫn. Nay ông T yêu cầu ly hôn bà không 

đồng ý và mong muốn ông suy nghĩ lại để vợ chồng đoàn tụ.  

Vợ chồng có 4 con chung như ông T trình bày và đều đã trưởng thành nên 

không yêu cầu tòa án giải quyết.  

Không yêu cầu tòa án giải quyết tài sản chung. 

Ngày 16/01/2017, Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh HT lập Biên bản ghi nhận 

sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành của các đương sự. 

Ngày 18/01/2017, bà U có đơn xin thay đổi ý kiến về việc thuận tình ly hôn, 

bà không đồng ý ly hôn với ông T. Tòa án nhân dân huyện H đã nhận đơn thay đổi 

ý kiến của bà U ngày 19/01/2017. 

Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương 

sự số 04/2017/QĐST-HNGĐ ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

HT đã quyết định:  

Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa Ông Nguyễn Xuân T và bà Bùi Thị U.  

Công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự về con chung đều đã trưởng 

thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết;  

Về quan hệ tài sản không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn công nhận thỏa thuận về án phí. 

Tại Văn bản kiến nghị số 08/2017/KN-DS ngày 27/3/2017 của Chánh án 

Tòa án nhân dân tỉnh HT đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét theo 

thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa 

thuận của các đương sự nêu trên. 

Tại Quyết định số 10/2017/KN-HNGĐ ngày 26/7/2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Quyết định công nhận thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2017/QĐST-HNGĐ của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh HT; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ toàn bộ Quyết định công nhận thuận tình ly 
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hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2017/QĐST-HNGĐ của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh HT; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh HT xét 

xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội đề nghị Hội đồng xét xử Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 
 

[1]Ông Nguyễn Xuân T kết hôn với bà Bùi Thị U có đăng ký kết hôn ngày 

11/02/1980 tại Ủy ban nhân dân xã HV, huyện H, tỉnh HT trên cơ sở cả hai cùng tự 

nguyện nên đây là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Quá 

trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đã sống ly thân từ năm 2012, 

ông T không còn tình cảm với bà U nên yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn. Bà U 

thì cho rằng ông T không chung thủy, có tình cảm với người phụ nữ khác nên mới 

xảy ra mâu thuẫn nên bà không đồng ý ly hôn và mong muốn ông suy nghĩ lại để 

vợ chồng đoàn tụ. Ông, bà đều không yêu cầu tòa án giải quyết về con chung và tài 

sản chung. 

[2] Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh HT thụ lý, giải quyết vụ án đến phiên hòa 

giải lần 2 ngày 16/01/2017 lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải 

thành của các đương sự đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân 

sự. Tuy nhiên, ngày 18/01/2017 (03 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành) 

bà U có đơn xin thay đổi ý kiến về việc thuận tình ly hôn, bà không đồng ý ly hôn 

với ông T. Tòa án nhân dân huyện H đã nhận đơn thay đổi ý kiến của bà vào ngày 

19/01/2017 nhưng vẫn căn cứ biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải 

thành của các đương sự lập ngày 16/01/2017 để ban hành Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2017/QĐST-HNGĐ 

ngày 24/01/2017 là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại khoản 1 

Điều 212 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 “Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập 

biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa 

thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải … phải ra quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự”. Vi phạm của Tòa án đã làm cho đương sự không 

thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên;   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 

345 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 10/2017/KN-HNGĐ ngày 

26/7/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

2. Hủy toàn bộ Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

các đương sự số 04/2017/QĐST-HNGĐ ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh HT đối với vụ án “Hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là Ông 

Nguyễn Xuân T với bị đơn là bà Bùi Thị U.  

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh HT xét xử lại theo 

thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:
 
 

- Chánh án TANDCC tại Hà Nội (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết);                                                       
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 
- TAND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; 
 (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 
- Chi cục THADS huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VT,  Phòng HCTP, Phòng GĐKTIII,  
  HSGĐT.                          

  TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

                  Trần Thị Thu Hiền  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 
số: 25/2017/HNGĐ-GĐT 

Ngày 24/11/2017 
V/v hôn nhân và gia đình 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tuân; 

Các thành viên: - Bà Trần Thị Thu Hiền; 

 - Ông Ngô Hồng Phúc. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Ông Đỗ Văn 
Hữu - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
xét xử giám đốc thẩm vụ án tranh chấp “Hôn nhân và gia đình” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Vũ Thị T, sinh năm 1977. 
- Bị đơn: Anh Phạm Xuân T, sinh năm 1971. 
Đều cư trú tại: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là chị 

Vũ Thị T trình bày: 
Chị T và anh Phạm Xuân T sống chung như vợ chồng từ năm 1993, được 

hai gia đình tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương. Ủy ban nhân dân xã H 
đã tuyên truyền, vận động đăng ký kết hôn, nhưng anh chị vẫn chưa đăng ký kết 
hôn. Quá trình chung sống vợ chồng hạnh phúc. Năm 2003, kinh tế gia đình khó 
khăn, vợ chồng bàn bạc để chị T đi Đài Loan lao động, anh T ở nhà trông con 
và cấy vài sào ruộng. Toàn bộ tiền chị T kiếm được đều gửi cho bố đẻ là ông Vũ 
Văn K nhờ mua đất làm nhà cho vợ chồng ở. Năm 2011, chị T về nước vợ 
chồng vẫn vui vẻ, nhưng từ năm 2013 đến nay anh T hay ghen, nhiều lần xúc 
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phạm danh dự, đánh chị, có lần chị phải đi viện. Chị T đã về nhà bố mẹ đẻ ở từ 
tháng 11/2014 và từ đó đến nay vợ chồng sống ly thân, không ai còn quan tâm 
đến ai. Nay tình cảm vợ chồng không còn, chị T đề nghị được ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có hai con chung là Phạm Xuân T1 sinh năm 
1994 đang lao động tại Nhật, con nhỏ là Phạm Thị Thùy L sinh ngày 06/5/2001 
hiện đang ở với anh T. 

Về tài sản chung: Vợ chồng tạo lập được khối tài sản gồm: 

- Thửa đất số 333, tờ bản đồ số 4, thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương 
diện tích 186,2m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 
2008 đứng tên chị T và anh T. Trên thửa đất này vào năm 2008, vợ chồng đã 
xây nhà 03 tầng diện tích 145,77m2 có trị giá 262.386.000 đồng. Nhà đất này có 
được là do chị gửi tiền từ Đài Loan về nhờ bố đẻ mua hộ đất và làm nhà cho vợ 
chồng. Ngoài ra, vợ chồng mua sắm được một số tài sản đã thống nhất định giá 
gồm: 01 tủ ướp bia 5 quả trị giá 4.000.000 đồng, 01 tủ kem trị giá 1.000.000 
đồng, 01 tủ lạnh TOSIBA đựng đồ ăn trị giá 1.200.000 đồng, 01 bình nóng lạnh 
Thái Dương Năng trị giá 4.000.000 đồng, 01 bộ bàn ghế sa lông gỗ nghiến trị 
giá 4.000.000 đồng, 01 máy điều hòa Đaikin trị giá 6.000.000 đồng, 01 máy giặt 
SANYO trị giá 2.000.000 đồng. Tổng trị giá tài sản của vợ chồng trên thửa đất 
này là 508.026.000 đồng. Trên đất còn có một số tài sản khác, nhưng vợ chồng 
không yêu cầu chia và vợ chồng đã thỏa thuận ai được chia nhà đất này thì 
người đó được hưởng. 

- Thửa đất số 154, tờ bản đồ số 7, thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương 
có diện tích 412,6m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 
đứng tên chị T và anh T có trị giá 104.445.000 đồng. Trên đất có 02 gian nhà 
cấp 4 đã cũ, 01 dãy công trình phụ, 01 bể nước cùng một số tài sản khác. Nguồn 
gốc thửa đất này, ban đầu bố mẹ anh T mua cho vợ chồng 240m2, sau đó vợ 
chồng mua thêm.  

Tổng trị giá tài sản chung của vợ chồng đã thống nhất định giá là 
612.471.000 đồng. Chị T đề nghị chia đôi tài sản chung, chị T xin được nhận đất 
và tài sản trên đất tại thửa số 333 và thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho anh 
T. 

Bị đơn là anh Phạm Xuân T trình bày: 

Anh T thống nhất với chị T về thời gian chung sống, về việc vợ chồng 
chưa đăng ký kết hôn, con chung, thời gian chị T lao động tại Đài Loan. Anh T 
cho rằng lý do phát sinh mâu thuẫn do từ cuối năm 2014, chị T thay đổi tính nết 
hay xúc phạm chồng con. Chị T đề nghị được ly hôn, anh T đồng ý. 
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Về tài sản chung: Anh T thống nhất với với chị T số lượng, giá trị tài sản 
chung đã định giá và đề nghị chia đôi tài sản chung. Anh T cũng đề nghị được 
nhận đất và tài sản trên đất tại thửa số 333 và trả tiền chênh lệch về tài sản cho 
chị T.  

Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 10/2015/HNGĐ-ST ngày 
29/9/2015, Tòa án nhân dân huyện B đã quyết định:  

Về quan hệ hôn nhân: Xử tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng 
giữa chị Vũ Thị T và anh Phạm Xuân T. 

Về con chung: Giao cho anh Phạm Xuân T được tiếp tục trực tiếp nuôi 
dưỡng 01 con chung là cháu Phạm Thị Thùy L, sinh ngày 06/5/2001 cho đến 
khi trưởng thành. Chị Vũ Thị T cấp dưỡng nuôi con 1.000.000 đồng/tháng kể từ 
tháng 10/2015 cho đến khi cháu L trưởng thành. Chị T có quyền, nghĩa vụ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu L không ai được cản trở. 

Về tài sản chung: Xác định tài sản chung của chị Vũ Thị T và anh Phạm 
Xuân T có trị giá bằng tiền là 612.471.000 đồng. 

Về hiện vật: Xử giao cho chị Vũ Thị T được quyền sử dụng 186,2m2 đất 
tại thửa đất số 333, tờ bản đồ số 4, thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương và 
được sở hữu 01 nhà xây 03 tầng trị giá 262.386.000 đồng, 01 tủ ướp bia 5 quả trị 
giá 4.000.000 đồng, 01 tủ kem trị giá 1.000.000 đồng, 01 tủ lạnh TOSIBA đựng 
đồ ăn trị giá 1.200.000 đồng, 01 bình nóng lạnh Thái Dương Năng trị giá 
4.000.000 đồng, 01 bộ bàn ghế sa lông gỗ nghiến trị giá 4.000.000 đồng, 01 máy 
điều hòa ĐaiKin trị giá 6.000.000 đồng, 01 máy giặt SANYO trị giá 2.000.000 
đồng. Tổng trị giá tài sản chị T được hưởng là 508.026.000 đồng. 

Giao cho anh Phạm Xuân T sử dụng diện tích 412,6m2 đất (trong đó có 
300m2 đất ở và 112,6m2 đất vườn) tại thửa đất số 154, tờ bản đồ số 7, thôn N, xã 
H, huyện B, tỉnh Hải Dương có trị giá 104.445.000 đồng; trên đất có 02 gian 
nhà cấp 4 đã cũ, 01 công trình phụ đã cũ, 01 bể xây đựng nước, 01 giếng khơi, 
cây cối và các tài sản khác không yêu cầu định giá và anh chị thỏa thuận ai nhận 
mảnh đất này thì được hưởng. 

Buộc chị Vũ Thị T phải có trách nhiệm trả chênh lệch tài sản cho anh 
Phạm Xuân T 201.790.500 đồng. 

Bản án sơ thẩm còn có một số quyết định khác, án phí và quyền kháng 
cáo. 

Ngày 08/10/2015, anh T kháng cáo đề nghị được sử dụng đất và tài sản 
trên đất tại thửa số 33 tờ bản đồ số 4, thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương.  
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 Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 01/2016/HNGĐ-PT ngày 
21/01/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định:  

Về quan hệ hôn nhân: Tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa 
chị Vũ Thị T và anh Phạm Xuân T. 

Về con chung: Xử công nhận sự thỏa thuận tự nguyện của chị Vũ Thị T 
và anh Phạm Xuân T: Giao cho anh Phạm Xuân T được tiếp tục nuôi dưỡng con 
chung là cháu Phạm Thị Thùy L, sinh ngày 06/5/2001 cho đến khi trưởng thành. 
Chị Vũ Thị T cấp dưỡng nuôi con 1.000.000 đồng/một tháng, thời điểm cấp 
dưỡng từ tháng 10/2015 cho đến khi cháu Li trưởng thành (đủ 18 tuổi), phương 
thức cấp dưỡng theo quý vào ngày đầu của tháng đầu quý. 

Chị T có quyền, nghĩa vụ chăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung 
không ai được cản trở. 

Về tài sản chung: Xác định chị Vũ Thị T và anh Phạm Xuân T có khối tài 
sản chung trị giá là 612.471.000 đồng. 

Xử giao cho chị Vũ Thị T được sử dụng và sở hữu những tài sản gồm: 
Diện tích 186,2m2 đất ở tại thửa đất số 333, tờ bản đồ số 04, thôn N, xã H, 
huyện B, tỉnh Hải Dương có giá trị 223.440.000 đồng; 01 nhà xây bê tông cốt 
thép, đổ trần trên đất trị giá 262.386.000 đồng; 01 tủ ướp bia 5 quả trị giá 
4.000.000 đồng; 01 tủ kem trị giá 1.000.000 đồng; 01 tủ lạnh TOSIBA trị giá 
1.200.000 đồng; 01 bình nóng lạnh Thái Dương Năng trị giá 4.000.000 đồng; 01 
bộ bàn ghế sa lông bằng gỗ nghiến trị giá 4.000.000 đồng; 01 máy điều hòa 
ĐaiKin trị giá 6.000.000 đồng; 01 máy giặt SANYO trị giá 2.000.000 đồng. 
Tổng trị giá tài sản chị T được hưởng là 508.026.000 đồng. 

Xử chấp nhận sự thỏa thuận tự nguyện của anh T và chị T: chị T còn được 
sở hữu và sử dụng 01 sân lát gạch đỏ, tường bao xung quanh nhà đất, 01 lán xây 
cấp 4 phía ngoài đường, 01 bình nóng lạnh Ariton đã cũ, 01 kệ để tivi, 01 tivi 
nhãn hiệu Sony 32 in 01 quạt trần, 01 quạt bàn và các tài sản khác nằm trên thửa 
đất số 333, tờ bản đồ số 4, thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

Xử giao cho anh Phạm Xuân T được sử dụng diện tích 412,6m2 (trong đó 
có 300m2 đất ở và 112,6m2 đất vườn) tại thửa đất số 154, tờ bản đồ số 7, thôn N, 
xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương có trị giá 104.445.000 đồng. 

Xử buộc chị Vũ Thị T phải có trách nhiệm trả chênh lệch tài sản cho anh 
Phạm Xuân T số tiền là 201.790.500 đồng. 

Ngoài ra Tòa án cấp phúc thẩm còn có quyết định khác và án phí. 
Ngày 29/02/2016, anh T có đơn đề xem xét lại bản án hôn nhân hôn nhân 

và gia đình phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm. 
Ngày 01/3/2016, cháu T1 và Thùy L có đơn đề xem xét lại bản án hôn 
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nhân hôn nhân và gia đình phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 26/2017/KN-HNGĐ ngày 08/8/2017, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao 
tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm huỷ phần tài sản của bản án hôn nhân và gia 
đình phúc thẩm nói trên và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân tỉnh Hải Dương 
xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 
Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp 
nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về hôn nhân và con chung: Chị T và anh T sống chung như vợ chồng 
(không có đăng ký kết hôn) từ năm 1993 đến năm 2013 thì phát sinh mâu thuẫn. 
Tháng 11/2014, chị T bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở và vợ chồng sống ly thân từ đó, 
không ai còn quan tâm đến ai. Ngày 26/5/2015, chị T có đơn đề nghị Tòa án cho 
chị T được ly hôn với anh T, anh T đồng ý. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 
phúc thẩm không công nhận quan hệ của chị Thúy và anh Thử là vợ chồng; 
công nhận sự thỏa thuận của chị T và anh T về con chung là đúng. 

[2]. Về tài sản: Chị T và anh T thống nhất tài sản chung có 02 mảnh đất 
cùng một số tài sản khác trên đất, cụ thể: 186,2m2 đất tại thửa đất số 333, tờ bản 
đồ số 4, trên đất này chị T, anh T đã xây 01 ngôi nhà 03 tầng; 412,6m2 đất tại 
thửa số 154, tờ bản đồ số 7, trên đất này có 02 gian nhà cấp 4 cùng một số công 
trình khác đã cũ. Tổng trị giá tài sản chung, chị T và anh T thống nhất định giá 
là 612.471.000 đồng. Chị T, anh T đều đề nghị Tòa án chia đôi tài sản chung và 
xin được nhận đất cùng các tài sản trên đất tại thửa số 333 có ngôi nhà 03 tầng 
và thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho bên kia. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 
án cấp phúc thẩm đã chia cho chị T 186,2m2 đất và ngôi 03 tầng cùng các tài sản 
trên đất tại thửa số 333 có tổng trị giá 508.026.000 đồng, chia cho anh T 
412,6m2 đất cùng các tài sản trên đất tại thửa số 154 có trị giá 104.445.000 đồng 
và chị T phải thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho anh T 201.790.500 đồng. 

[3]. Sau khi xét xử phúc thẩm, anh T, cháu T1 và cháu L (là con chung 
của chị T và anh T) có đơn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét 
lại cách chia tài sản chung của Tòa án hai cấp, vì chị T chưa có nhu cầu về chỗ 
ở, sau khi được chia nhà đất cùng các tài sản trên đất tại thửa số 333, chị T  
không ở mà đi nước ngoài làm việc; trong khi cháu T1 và cháu L ở cùng anh T 
có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở, thì chỉ được chia thửa đất số 154 có 02 gian nhà 
cấp 4 cũ không ở được gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 03 bố 
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con và học tập của cháu L; đồng thời, nhà và đất tại thửa số 333 là nơi kinh 
doanh kiếm sống chính của 03 bố con anh T. 

[4]. Quá trình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của anh T, cháu T1 
và cháu L, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị Cục quản lý xuất 
nhập cảnh Bộ Công an làm rõ việc xuất nhập cảnh của chị T; đồng thời, đã ủy 
thác cho Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ làm rõ ai là người quản lý sử 
dụng nhà đất tại thửa số 333 và thửa số 154, thời gian có mặt, vắng mặt của chị 
T tại đia phương và việc thi hành bản án phúc thẩm về phần tài sản.  

Tại Công văn số 13954/A72-P4 ngày 02/11/2016, Cục quản lý xuất nhập 
cảnh Bộ Công cho biết: Chị T đã xuất nhập cảnh nhiều lần, lần gần nhất xuất 
cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là ngày 07/10/2016. Còn tại các biên 
bản xác minh vào ngày 31/5/2017 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hải 
Dương cho thấy chị T đến Công an xã H xin giấy tờ xuất cảnh sang Singapore 
để làm ăn từ tháng 6/2016 và từ đó đến nay chị T không có mặt tại địa phương; 
ngôi nhà 03 tầng trên 186,2m2 đất tại thửa số 333 và 02 gian nhà cấp 4 cũ trên 
412,6m2 tại thửa số 154, thôn N, xã H do anh T là người quản lý sử dụng từ năm 
2008 đến nay; ngày 11/10/2016, ông Vũ Hữu K (là cha đẻ của chị T) được chị T 
ủy quyền có đơn đề nghị thi hành bản án phúc thẩm.  

[5]. Như vậy, với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cho thấy nội dung đơn 
khiếu nại của bố con anh T là có căn cứ. Chị T chưa có nhu cầu về chỗ ở, sau 
khi được chia nhà đất tại thửa số 333, chị T không sử dụng mà ủy quyền cho 
người khác đề nghị thi hành án, rồi ra nước ngoài làm việc. Hai con của chị T 
(trong đó có cháu L, sinh ngày 06/5/2001 là người chưa thành niên và được Tòa 
án giao cho anh T nuôi dưỡng) sống ổn định với anh T tại nhà đất thuộc thửa số 
333 từ năm 2008 và đang có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở. Tòa án cấp sơ thẩm cấp 
chia cho anh T thửa đất số 154 có 02 gian nhà cấp 4 đã cũ là không hợp tình hợp 
lý, không phù hợp với thực tế. Anh T đã kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc 
thẩm chia cho anh T nhà đất tại thửa số 333. Tòa án cấp phúc thẩm không phát 
hiện những sai sót nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm mà vẫn giữ nguyễn quyết 
định của bản án sơ thẩm, chia cho anh T thửa đất số 154 có 02 gian nhà cấp 4 đã 
cũ là không đúng quy định tại điểm b Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm 
2014 không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên và các 
đương sự. 

Vì các lẽ trên,  

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 
345 Bộ luật Tố tụng dân sự.   

1. Huỷ phần tài sản của bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 
01/2016/HNGĐ-PT ngày 21/01/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương về 
vụ án “Hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là chị Vũ Thị T với bị đơn là anh 
Phạm Xuân T. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm lại 
theo quy định của pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017. 

 
Nơi nhận:  
- Chánh án TANDCC tại Hà Nội; 
- VKSNDCC tại Hà Nội;                                                 
- TAND tỉnh Hải Dương (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 
- TAND huyện B, tỉnh Hải Dương; 
- Chi cục THADS huyện B, tỉnh Hải Dương; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VT,  Phòng HCTP, Phòng GĐKTIII,  
  HSGĐT.                          

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
Trần Văn Tuân 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng và bà Lê Thị Ngọc Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - Thẩm tra viên, 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 Trần Viết Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình về việc “Hạn chế 

quyền của cha đối với con chưa thành niên”, giữa các đương sự: 

- Người yêu cầu: Bà Đinh Thị M, sinh năm 1957; địa chỉ cư trú: Số 60, 

đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Giang T, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú: Số 07F,  đường

Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2. Cháu Nguyễn Trúc Q, sinh ngày 30/4/2007.

Người đại diện hợp pháp của cháu Q: Bà Đinh Thị M, địa chỉ cư trú: Số 

60, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (là bà ngoại của 
cháu Q). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Cháu Nguyễn Trúc Q là con ruột của anh Nguyễn Giang T và chị Nguyễn Thị 

B. Sau khi chị Nguyễn Thị B chết, cháu Nguyễn Trúc Q sống chung với anh 

Nguyễn Giang T. Do cháu Q học kém, ham chơi nên ngày 12/3/2019, anh T đã 

dùng roi tre vụt cháu Q. Chiều ngày 13/3/2019, bà Đinh Thị M (là bà ngoại cháu 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 08/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 30-9-2020 
V/v Hạn chế quyền của cha đối với 

con chưa thành niên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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Q) đưa cháu Q đến Bệnh viện khám, sau đó làm đơn tố cáo anh T đến UBND 

phường Lê Lợi và Công an phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn.  

Ngày 18/3/2019, Phó trưởng Công an phường Lê Lợi ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC,xử phạt anh Nguyễn Giang T 

1.750.000 đồng về hành vi “Đã sử dụng cây tre gỗ cắm trong chậu cúc đánh con 

ruột là cháu Nguyễn Trúc Q vào 23 giờ ngày 12/3/2019”.  

Ngày 25/3/2019, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi ban hành Quyết định số 

44/QĐ-UBND về việc tạm thời cách ly trẻ em ra khỏi cha người chăm sóc trẻ em. 
Tiếp đó, ngày 10/4/2019, ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND; ngày 25/4/2019, 

ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND; ngày 10/5/2019, ban hành Quyết định số 

47/QĐ-UBND; ngày 25/5/2019, ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND; ngày 

10/6/2019, ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND; ngày 25/6/2019, ban hành 

Quyết định số 52/QĐ-UBND; ngày 10/7/2019, ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND 

và ngày 25/7/2019, ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND đều về việc tạm thời cách 

ly trẻ em khỏi cha người chăm sóc trẻ em, theo đó cách ly cháu Nguyễn Trúc Q ra 

khỏi cha là anh Nguyễn Giang T trong thời hạn 06 tháng. 

Ngày 19/4/2019, Trưởng Công phường Lê Lợi ban hành Quyết định số 

01/QĐ-HBXPVPHC, có nội dung hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính số 02/QĐ-XPHC ngày 18/3/2019, với lý do: Phó trưởng Công an phường 

Lê Lợi ký quyết định có vi phạm pháp luật về thẩm quyền, thủ tục ban hành.  

Trong thời gian UBND phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn ban hành 

các quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha người chăm sóc trẻ em, thì bà 

Đinh Thị M khởi kiện yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của anh Nguyễn Giang T đối 

với cháu Nguyễn Trúc Q với thời hạn 05 năm.  

Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 746/2019/QĐST-HNGĐ 

ngày 14/8/2019, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn quyết định:  

Căn cứ khoản 4 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, điểm k khoản 2 Điều 39, 

Điều 361, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 371 và Điều 372 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; điểm a khoản 1 Điều 85, điểm a khoản 2 Điều 86, Điều 87 của Luật 

Hôn nhân và gia đình; điểm b khoản 1 Điều 47 và Điều 49 của Bộ luật Dân sự; 

khoản 3 Điều 6, điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Trẻ em và Điều 11 Nghị định 

56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trẻ em; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

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

1. Chấp nhận một phần yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Đinh Thị M. 

Hạn chế quyền của cha là anh Nguyễn Giang T đối với con chưa thành niên 

là cháu Nguyễn Trúc Q, sinh ngày 30/4/2007. 

2. Không cho anh Nguyễn Giang T trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục và đại diện theo pháp luật cho cháu Nguyễn Trúc Q. Thời gian hạn chế là 03 

(ba) năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật. 

3. Giao cháu Nguyễn Trúc Q cho bà Đinh Thị M trông nom, nuôi dưỡng, chăm 
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sóc, giáo dục trong thời gian anh T bị hạn chế. Bà Mai là người giám hộ cho cháu 

Q. 

4. Về cấp dưỡng: Bà Đinh Thị M không yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi cháu 

Q nên Tòa không xem xét giải quyết. 

5. Không chấp nhận yêu cầu của bà Đinh Thị M yêu cầu thời gian hạn chế 

quyền của anh T đối với cháu Q là 05 năm. 

6. Không chấp nhận ý kiến của anh T đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu 

cầu của bà Mai và giao cháu Q cho anh T trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng. 

Ngoài ra, quyết định sơ thẩm còn quyết định về lệ phí giải quyết việc dân sự 

và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 21/8/2019, bà Đinh Thị M kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

không cho anh Nguyễn Giang T trông nom, chăm sóc, giáo dục và quản lý tài sản 

riêng của con và đại diện theo pháp luật cho cháu Nguyễn Trúc Q trong thời hạn 

05 năm. 

- Ngày 23/8/2019, anh Nguyễn Giang T kháng cáo yêu cầu hủy quyết định 

sơ thẩm và giao cháu Nguyễn Trúc Q cho anh trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục, cũng như đại diện theo pháp luật cho cháu Q.  

Tại Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 18/2019/QĐPT-HNGĐ 

ngày 11/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định quyết định:  

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 375, khoản 4 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, 

điểm k khoản 2 Điều 39, các Điều 361, 367, 369, 370, 371, 372 và 373 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; điểm b khoản 1 Điều 47 và Điều 49 của Bộ luật Dân sự; 
điểm a khoản 1 Điều 85, điểm a khoản 2 Điều 86 và Điều 87 của Luật Hôn nhân 

và gia đình; khoản 3 Điều 6, điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Trẻ em và Điều 11 

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trẻ em.  

- Không chấp nhận kháng cáo của người yêu cầu là bà Đinh Thị M và kháng 

cáo của người có quyền, lợi nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Giang T; giữ 

nguyên quyết định sơ thẩm.  

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2020/KN-HNGĐ ngày 

28/7/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà nẵng xét xử giám đốc thẩm, sửa Quyết định phúc thẩm giải 

quyết việc dân sự số 18/2019/QĐPT-HNGĐ ngày 11/10/2019 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Định theo hướng không chấp nhận đơn yêu cầu của bà Đinh Thị M về 

việc hạn chế quyền của cha là anh Nguyễn Giang T đối với con chưa thành niên là 

cháu Nguyễn Trúc Q, sinh ngày 30/4/2007. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận quyết định kháng 

nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1]. Tại khoản 1 Điều 85 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghĩa vụ trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; 

b) Phá tán tài sản của con; 

c) Có lối sống đồi trụy; 

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội”. 

[2]. Ngày 12/3/2019, anh Nguyễn Giang T có sử dụng roi tre đánh cháu 

Nguyễn Trúc Q và chỉ vì hành vi dùng roi tre đánh con chưa thành niên, mà anh 

Nguyễn Giang T bị Công an phường Lê Lợi xử phạt hành chính và sau đó là 

UBND phường Lê Lợi liên tiếp ban hành các quyết định tạm thời cách ly cháu Q 

ra khỏi anh T (từ ngày 24/3/2019 đến ngày 06/12/2019) là không cần thiết. Mặc 

dù, quá trình trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu Nguyễn Trúc 

Q, đôi lúc anh T chưa làm tròn nghĩa vụ của người cha, nhưng anh T chưa bị xử 

phạt hành chính về hành vi đánh đập, ngược đãi con chưa thành niên, không có 

hành vi vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ kết quả chẩn đoán 

của Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định xác định cháu Nguyễn Trúc Q bị rối loạn 

tương thích F43.2 thuộc nhóm bệnh liên quan đến khủng hoảng tâm lý (stress) 
để: “Chấp nhận yêu cầu của bà Đinh Thị M, hạn chế quyền của cha là anh 

Nguyễn Giang T đối với con chưa thành niên là cháu Nguyễn Trúc Q; không cho 

anh Nguyễn Giang T trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đại diện theo 

pháp luật cho cháu Nguyễn Trúc Q trong thời gian 03 năm” là áp dụng không đúng 

pháp luật và chưa đảm bảo được nguyên tắc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 

và con chưa thành niên. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 5 Điều 343 và Điều 347 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2020/KN-HNGĐ 

ngày 28/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Sửa một phần Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 

18/2019/QĐPT-HNGĐ ngày 11/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Không chấp nhận đơn yêu cầu của bà Đinh Thị M về việc hạn chế quyền 

của cha là anh Nguyễn Giang T đối với con chưa thành niên là cháu Nguyễn 

Trúc Q, sinh ngày 30/4/2007. 
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3. Quyết định về lệ phí phúc thẩm được thực hiện theo Quyết định phúc 

thẩm giải quyết việc dân sự số 18/2019/QĐPT-HNGĐ ngày 11/10/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Định. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định.                           

 

Nơi nhận: 
 

- TAND tỉnh Bình Định;  

 - TAND thành phố Quy Nhơn; 

- TANDTC - Vụ III;                  

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Chi cục THA dân sự thành phố Quy Nhơn; 

- Các đương sự (theo đ/chỉ); 

- Lưu: Các Phòng GĐKT I, HCTP, LTHS.  

     TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

            Phạm Việt Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TẠI ĐÀ NẴNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 08/7/2020 

V/v tranh chấp thay đổi người 

trực tiếp nuôi con. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường. 

Các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm: Ông Trương Minh Tuấn và ông 

Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Tấn Ánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con” giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: anh Lê Quốc H, sinh năm 1987; địa chỉ cư trú: tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị đơn: bà Trần Thị B, sinh năm 1970; địa chỉ cư trú: tỉnh Đắk Lắk. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Võ Đình D - Văn phòng 

Luật sư Đình D, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh Lê Quốc H trình bày: 

Anh và chị Phan Thị D là vợ chồng, có đăng ký kết hôn và có 01 con chung là 

cháu Lê Hoàng Thiên P (sinh ngày 21/12/2014). Sau đó, anh và chị D ly hôn, hai bên 

thỏa thuận, chị D nuôi cháu Lê Hoàng Thiên P cho đến khi cháu P đủ tuổi thành niên. 

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, chị D bị chết do tai nạn giao thông, từ đó cháu P được bà 

Trần Thị B (là mẹ của chị D) chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy anh có thỏa thuận về việc cấp 

dưỡng 1.000.000 đồng/tháng để nuôi cháu P, nhưng gia đình bà B không cho anh gặp 

cháu P, do đó từ khi ly hôn đến nay, anh chưa cấp dưỡng cho cháu P như đã thỏa thuận. 

Nay, anh muốn được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu P nhưng bà B khồng đồng ý. 

Vì vậy, anh đề nghị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đắk Lắk thay đổi người trực tiếp 

nuôi con, để anh được chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lê Hoàng Thiên P. 
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Bị đơn bà Trần Thị B trình bày: 

Chị Phan Thị D là con của bà. Chị D kết hôn với anh Lê Quốc H và có 01 con 

chung là cháu Lê Hoàng Thiên P (sinh ngày 21/12/2014). Năm 2016, anh H và chị D ly 

hôn, theo thỏa thuận chị D trực tiếp nuôi dưỡng cháu P, anh H có nghĩa vụ cấp dưỡng 

1.000.000 đồng/tháng. Năm 2017, chị D bị chết do tai nạn giao thông, từ đó cháu P do 

bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện nay, cháu P phát triển khỏe mạnh và được đi học đầy 

đủ, còn anh H là lái xe taxi, toàn bộ thời gian của anh H là hành trình ở trên đường, nên 

không có thời gian để gần gũi chăm sóc con; ngoài ra, anh H có biểu hiện nghiện ma túy 

và phải ở nhờ, chưa có chỗ ở ổn định nên không đảm bảo điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng 

cháu P. Thực tế, kể từ ngày ly hôn chị D đến nay, anh H không một lần đến thăm hỏi, 

động viên con và không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền cấp dưỡng nuôi con, bỏ mặc một 

mình bà nuôi dưỡng và tự chi trả các khoản chi phí nuôi cháu P. Vì vậy, bà không chấp 

nhận yêu cầu của anh H về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, đề nghị Tòa án chấp 

nhận cho bà được chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lê Hoàng Thiên P đến khi trưởng thành. 

Khi nào anh H có công ăn việc làm, có chỗ ở ổn định, bà sẽ giao cháu P lại để anh H 

chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 79/2018/HNGĐ-ST ngày 18/7/2018, Tòa 

án nhân dân thành phố B, tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

Áp dụng các Điều 69, 72, 73, 81, 82 và 85 của Luật Hôn nhân và gia đình; khoản 1 

Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 220, Điều 226; Điều 267; Điều 271 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lê Quốc H.   

Giao cháu Lê Hoàng Thiên P sinh ngày 21/12/2014 cho anh Lê Quốc H trực tiếp chăm 

sóc và nuôi dưỡng cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí và thông báo quyền kháng cáo cho 

các đương sự theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 26/7/2018, bà Trần Thị B kháng cáo, đề nghị sửa bản án sơ thẩm, giao cho 

bà được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Lê Hoàng Thiên P. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 31/2018/HNGĐ-PT ngày 27/11/2018, 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

Áp dụng Điều 82; khoản 4, điểm a, d, khoản 5 Điều 84; điểm a khoản 1 Điều 85; 

khoản 1 Điều 104 của Luật Hôn nhân và gia đình; tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bà Trần Thị B; sửa bản án sơ thẩm. 

- Giao cháu Lê Hoàng Thiên P, sinh ngày 21/12/2014 cho bà Trần Thị B trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi cháu P thành niên hoặc có quyết định khác của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Về cấp dưỡng nuôi con: bà Trần Thị B không yêu cầu anh Lê Quốc H cấp dưỡng 

nuôi con, nên Tòa án không xem xét giải quyết. 

- Anh Lê Quốc H có quyền, nghĩa vụ thăm nom cháu Lê Hoàng Thiên P, không ai 

được cản trở anh H thực hiện quyền, nghĩa vụ này. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 02/2020/KN-HNGĐ ngày 01/6/2020, 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân 
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dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Bản án Hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 31/2018/HNGĐ-PT 

ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử phúc thẩm lại. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận Quyết định 

kháng nghị giám đốc thẩm số 02/2020/KN-HNGĐ ngày 01/6/2020 của Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 

số 73/2016/QĐST-HNGĐ ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng quyết định: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Lê Quốc H và chị Phan 

Thị D; giao con chung tên Lê Hoàng Thiên P, sinh ngày 21/12/2014 cho chị Phan Thị D 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.  

[2]. Sau khi ly hôn, chị Phan Thị D cùng cháu P về sinh sống với mẹ đẻ là bà Trần 

Thị B. Tuy nhiên, ngày 07/5/2017, chị Phan Thị D bị chết do tai nạn giao thông, anh Lê 

Quốc H nhận nuôi dưỡng cháu P, nhưng bà Trần Thị B không đồng ý, do đó anh Lê Quốc 

H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

79/2018/HNGĐ-ST ngày 18/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố B nhận định: “Bà Trần 

Thị B đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Lê Hoàng Thiên P là không có 

căn cứ, bởi lẽ yêu cầu này không được anh Lê Quốc H đồng ý và anh H cũng không 

thuộc trường hợp bị hạn chế quyền của cha đối với con chưa thành niên”, từ đó quyết 

định: Giao cháu Lê Hoàng Thiên P sinh ngày 21/12/2014 cho anh Lê Quốc H trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi đủ tuổi thành niên. 

Bà Trần Thị B kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào “Giấy xác nhận” cùng 

ngày 05/11/2018 của Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hòa Khánh, của Chi hội phụ nữ thôn 18 

và của Trường mầm non tư thục Thanh Tâm (cùng nơi cư trú của bà Trần Thị B), từ đó nhận 

định: “… Anh Lê Quốc H không thực hiện đúng nghĩa vụ của người cha đối với con, 

không trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn và vi phạm nghĩa vụ trông nom, chăm 

sóc nuôi dưỡng con” để chấp nhận kháng cáo, giao cháu Lê Hoàng Thiên P cho bà Trần 

Thị B trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc mà không xác minh làm rõ điều kiện, hoàn cảnh 

thực tế của anh Lê Quốc H là chưa đủ căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự.  

[3]. Tại Điều 69 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về Nghĩa vụ và quyền 

của cha mẹ quy định:“2) Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của con chưa thành niên…; 3) Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật 

Dân sự cho con chưa thành niên…” và tại khoản 1 Điều 85 của Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 về Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên quy định: “1. 

Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh 

dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con; 

b) Phá tán tài sản của con; 

94



4 
 

c) Có lối sống đồi trụy; 

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội”. 

Như vậy, khi chưa có bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

tuyên bố hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên, thì anh Lê Quốc H vẫn là 

người đại diện theo pháp luật của cháu Lê Hoàng Thiên P; anh H có quyền, nghĩa vụ 

trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Lê Hoàng 

Thiên P theo quy định tại các Điều 69, 71, 72 và 73 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014.  

[4]. Để giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, cần hủy bản án phúc thẩm để 

thẩm tra, xác minh điều kiện nuôi dưỡng của đương sự, từ đó mới có căn cứ để giao cháu 

Lê Hoàng Thiên P cho người có đủ điều kiện trông nom, nuôi dưỡng và chăm sóc cháu; có 

như vậy mới đảm bảo cho cháu Lê Hoàng Thiên P được phát triển lành mạnh cả về thể 

chất và tinh thần. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 343 và Điều 345 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 02/2020/KN-HNGĐ ngày 

01/6/2010 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy bản án Hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 31/2018/HNGĐ-PT ngày 

27/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp 

nuôi con”; giữa nguyên đơn là anh Lê Quốc H và bị đơn là bà Trần Thị B.  

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử lại theo thủ tục 

phúc thẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Quyết định Giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc 

thẩm ra quyết định. 
 

Nơi nhận:                    

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

   (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ III; 

- TAND thành phố B; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục THA dân sự thành phố B; 

- Các đương sự (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

 

              TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
 

                 Phạm Việt Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TẠI ĐÀ NẴNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 06/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 11/6/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phước Thanh. 

 Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Trương Minh Tuấn và ông Đặng 

Kim Nhân.   

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Phan Nguyễn Thanh Toàn - Thư ký Tòa án. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa : 

Ông Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét 

xử giám đốc thẩm vụ án hôn nhân và gia đình, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Huỳnh Đức C, sinh năm 1973.

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1979.

Cùng trú tại: Khu phố 3, phường P, thành phố T, tỉnh Phú Yên 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Ông Huỳnh Đức C trình bày: Ông và bà Nguyễn Thị Thanh H kết hôn năm 

2004, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn, 

tháng 8/2016 vợ chồng ly hôn. 

Trong thời gian chung sống, Ông và bà H tạo lập được tài sản gồm: 01 bộ 

ghế salon gỗ hương, một ngôi nhà và đất tại thửa đất số 45, tờ bản đồ QHCT tọa lạc 

tại khu phố 5, phường Phú Lâm (nay là khu phố 3, phường Phú Đông), thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và một số tài sản khác. Mặc dù, theo giấy thỏa thuận chia 

tài sản ngày 07/5/2016, Ông có đồng ý để lại tài sản nêu trên cho 02 con nhưng 

việc thỏa thuận này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công chứng, 

chứng thực nên chưa có giá trị pháp lý.  
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Nay, Ông khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung gồm: 01 ngôi nhà và đất tại 

thửa đất số 45, tờ bản đồ QHCT tọa lạc tại khu phố 5, phường Phú Lâm (nay là khu 

phố 3, phường Phú Đông), thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và 01 bộ bàn ghế 

salon gỗ hương (tài sản này bà H đang quản lý, sử dụng). Ông không yêu cầu giải 

quyết đối với các tài sản khác.  

Ngày 07/9/2016, Hội đồng định giá tài sản đã tiến hành định giá đối với nhà 

và đất nêu trên, 01 bộ bàn ghế salon gỗ hương. Kết quả định giá nhà và đất 

499.114.763 đồng quá thấp so với giá thị trường. Theo Ông, giá trị nhà và đất là 

1.000.000.000 đồng, bộ bàn ghế là 30.000.000 đồng. Ông yêu cầu chia mỗi người 

½ giá trị tài sản. Nếu bà H nhận nhà, đất và bộ bàn ghế salon gỗ hương thì thối trả 

lại cho Ông giá trị chênh lệch tài sản là 515.000.000 đồng. Còn bà H không nhận 

tài sản thì Ông xin nhận và thối trả lại cho bà H 515.000.000 đồng.  

Bà Nguyễn Thị Thanh H trình bày: Theo Giấy thỏa thuận chia tài sản ngày 

07/5/2016 giữa Bà và ông Huỳnh Đức C đã thống nhất giao tài sản cho 02 con 

chung là Huỳnh Huyền Tóc T, Huỳnh Huyền Tóc T1 sở hữu, sử dụng gồm có: Nhà 

và đất tại thửa đất số 45, tờ bản đồ QHCT, tọa lạc tại khu phố 5, phường Phú Lâm 

(nay là khu phố 3, phường Phú Đông), thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; 01 bộ 

salon gỗ hương và một số tài sản khác. Theo biên bản thỏa thuận này, Ông C có nói 

đến điều kiện là Bà đồng ý ly hôn, bản án có hiệu lực pháp luật. Theo đó, Bà đã 

thống nhất ly hôn với ông C và bản án có hiệu lực pháp luật nên giấy thỏa thuận 

này có hiệu lực. Bà không đồng ý chia tài sản chung sau khi ly hôn theo đơn khởi 

kiện của ông C. Về giá trị nhà đất, Bà cho rằng nếu bán ra thị trường thì khoảng 

trên 01 tỷ đồng, nhưng Bà thống nhất theo giá của Hội đồng định giá.  

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 67/2016/HNGĐ-ST ngày 

19/10/2016, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định:  

“ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Huỳnh Đức C tại đơn khởi kiện đề ngày 

30/6/2016. 

Tài sản chung của chị Nguyễn Thị Thanh H, anh Huỳnh Đức C gồm: 01 ngôi 

nhà (gồm nhà ở cấp 4 và nhà ở cấp 3) xây trên diện tích đất 104 m2 thuộc thửa số 45, 

tờ bản đồ QHCT tọa lạc tại khu phố 5, phường Phú Lâm nay là khu phố 3, phường 

Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và 01 bộ ghế salon gỗ hương (hiện tài 

sản này là do chị Hiền đang quản lý sử dụng). Giá trị nhá đất 1.000.000.000 đồng 

(một tỷ đồng), bộ ghế salon gỗ hương 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

Giao anh Huỳnh Đức C được quyền quản lý sử dụng quyền sử dụng đất và sở 

hữu phần giá trị xây dựng nhà ở (gồm nhà ở cấp 4 và nhà ở cấp 3) xây trên diện tích 
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đất 104 m2 thuộc thửa số 45, tờ bản đồ QHCT tọa lạc tại khu phố 5, phường Phú 

Lâm, thành phố Tuy Hòa (nay là khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên), có giới cận: Đông giáp đất ông Nhàn, Tây giáp đất trống, Nam giáp 

nhà đất Nguyễn Dũng Sỹ, Bắc giáp đường đi bê tông, theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AC 753103 được Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cấp cho anh 

Huỳnh Đức C, chị Nguyễn Thị Thanh H vào ngày 19/7/2005 và 01 bộ ghế salon gỗ 

hương và anh Huỳnh Đức C có trách nhiệm giao chia cho chị Nguyễn Thị Thanh H 

515.000.000 đồng (năm trăm mười lăm triệu đồng). Toàn bộ nhà đất có bản vẽ hiện 

trạng nhà đất của Hội đồng định giá lập ngày 07/9/2016 kèm theo. Hiện chị Hiền 

đang quản lý, sử dụng nhà đất và bộ ghế salon nên chị Hiền phải giao lại cho anh 

Ca”.   

Ngày 24/10/2016, ngày 01/11/2016, ông Huỳnh Đức C, bà Nguyễn Thị 

Thanh H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.  

Tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 03/2018/QĐ-PT 

ngày 14/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định:  

“Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý số 

22/2016/TLPT-HNGĐ ngày 25/11/2016 về “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn”. Bản 

án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 67/2016/HNGĐ-ST ngày 19/10/2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Tuy Hòa có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này.” 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 107/QĐKNGĐT-VKS-DS 

ngày 29/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị 

Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy 

toàn bộ Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 67/2016/HNGĐ-ST ngày 19/10/2016 

của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Quyết định đình chỉ xét 

xử phúc thẩm vụ án dân sự số 03/2018/QĐ-PT ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Yên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 107/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 29/11/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]. Căn cứ vào lời khai của ông Huỳnh Đức C, bà Nguyễn Thị Thanh H và 

các tài liệu chứng cứ khác tại hồ sơ, có đủ cơ sở để xác định quyền sở hữu nhà và 

quyền sử dụng đất tại thửa số 45, tờ bản đồ QHCT tọa lạc tại khu phố 5, phường 
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Phú Lâm (nay là khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 

do Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cấp cho ông C, bà H theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AC 753103  vào ngày 09/7/2005 và 01 bộ ghế salon gỗ 

hương là tài sản chung của ông C, bà H trong thời kỳ hôn nhân.   

[2]. Tại Giấy thỏa thuận chia tài sản ngày 07/5/2016, có nội dung ông C bà H 

thống nhất giao tài sản chung vợ chồng nêu trên cho bà H quản lý và sử dụng cho 

đến khi hai cháu là Huỳnh Huyền Tóc T và Huỳnh Huyền Tóc T1 đủ 18 tuổi thì bà 

H giao lại tài sản cho hai cháu. Tuy nhiên, Giấy thỏa thuận chia tài sản giữa ông C 

và bà H ngày 07/5/2016 chưa được công chứng, chứng thực của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở và khoản 3 Điều 

167 Luật Đất đai năm 2013 nên không có giá trị pháp lý và Bản án hôn nhân gia 

đình sơ thẩm quyết định phân chia tài sản chung là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3]. Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 67/2016/HNGĐ-ST ngày 

19/10/2016, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định giao 

nhà, đất, 01 bộ bàn ghế salon cho ông C sở hữu, sử dụng và ông C có trách nhiệm 

thanh toán cho bà H giá trị tài sản chung là 515.000.000 đồng.  

Việc Tòa án cấp sơ thẩm giao nhà và đất nêu trên cho ông C, trong khi bà H 

là người nuôi dưỡng hai cháu Huỳnh Huyền Tóc T và Huỳnh Huyền Tóc T1 đang 

sinh sống tại ngôi nhà đang tranh chấp, không có nơi ở nào khác và có nhu cầu 

nhận nhà đất tranh chấp là không phù hợp, không đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và 

trẻ em, là những đối tượng cần được xã hội quan tâm, bảo vệ. Mặt khác, trong quá 

trình giải quyết vụ án, ông C có lời khai trình bày là Ông có thể nhận tài sản chung 

bằng giá trị và tại Đơn kháng cáo ngày 01/11/2016, Ông C cũng đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm giao phần tài sản bằng hiện vật cho bà H, đã thể hiện ông C không có 

nhu cầu về chỗ ở. Do đó, cần phải giao cho bà H được nhận nhà và quyền sử dụng 

đất tại thửa số 45, tờ bản đồ QHCT tọa lạc tại khu phố 5, phường Phú Lâm (nay là 

khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) như kháng nghị 

giám đốc thẩm số 107/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 29/11/2019 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị. 

[4]. Ngoài ra, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 753103 do Ủy 

ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cấp cho ông Huỳnh Đức C, bà 

Nguyễn Thị Thanh H ngày 09/7/2005 thể hiện diện tích đất 104 m2, thửa đất số 45, 

tờ bản đồ số QHCT tọa lạc tại Khu phố 5, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên (nay là Khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên) đã thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
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huyện Tây Hòa theo Hợp đồng số 22/2 ký ngày 22/02/2006. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

không tiến hành xác minh làm rõ.  

[5]. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông C và bà H đều có kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo (ông 

C) là ông Lê Hồng D đã rút toàn bộ kháng cáo; đồng thời những người có kháng 

cáo khác là bị đơn (bà H), những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (ông 

Nguyễn Thanh B, bà Lê Thị Kim C) đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà 

không có mặt. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 

là có căn cứ theo quy định tại Điều 289, Điều 295 và Điều 312 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Tuy nhiên, do hủy Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm để xét xử lại sơ thẩm 

nên cần phải hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nêu trên là phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 107/QĐKNGĐT-VKS-DS 

ngày 29/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 67/2016/HNGĐ-ST 

ngày 19/10/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Quyết 

định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 03/2018/QĐ-PT ngày 14/9/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.  

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên để giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.   

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng xét 

xử giám đốc thẩm ra quyết định. 

 
Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Phú Yên;                                     

- TAND thành phố Tuy Hòa; 

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.                                  

   Lê Phước Thanh 
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            THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG                                     TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

                    GIÁM ĐỐC THẨM                                   THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                                                                                                                                                                                             
          

                                                                                                           

 

 

 

    Trương Minh Tuấn         Đặng Kim Nhân                Lê Phước Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI ĐÀ NẴNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Quyết định giám đốc thẩm 

   Số: 05/2020/HNGĐ-GĐT 

   Ngày 11-6-2020 
   V/v: Tranh chấp thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau ly hôn. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 - Thành phần Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Kim Nhân - Thẩm phán 

Các Thẩm phán: Ông Trương Minh Tuấn và ông Lê Phước Thanh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - Thư ký Tòa án.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Thọ Định - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau ly hôn” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Q, sinh năm 1983; trú tại: thôn T, xã Đ, huyện K,

tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Chị Đào Thị C, sinh năm 1990; trú tại: thôn T, xã E, huyện K, tỉnh Đắk

Lắk. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đào Văn B và bà Trần Thị T; cùng trú

tại: thôn T, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại Đơn khởi kiện đề ngày 19/9/2018 và quá trình tố tụng nguyên đơn là 

anh Nguyễn Q trình bày:  

Anh Nguyễn Q và chị Đào Thị C đăng ký kết hôn năm 2009 tại Ủy ban 

nhân dân xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình chung sống anh 

chị có 01 con chung là cháu Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 27/8/2012. Năm 

2015, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị C khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

cho ly hôn với anh Q và yêu cầu được nuôi cháu K. Tại Bản án hôn nhân và gia 

đình số 09/2015/HNGĐ-ST ngày 05/8/2015, Tòa án nhân dân huyện Krông Năng 

quyết định chị C được ly hôn anh Q; giao cháu K cho chị C nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục, anh Q có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu K 1.000.000đ/tháng cho 

đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, thời gian cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 
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9/2015. 

Tháng 4/2018, chị C giao cháu K cho bố mẹ chị C là ông Đào Văn B, bà 

Trần Thị T nuôi dưỡng để đi làm ăn ở ĐN, do đó anh Q khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con để anh Q được 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu K, anh Q không yêu cầu chị C cấp dưỡng nuôi con. 

- Ông Đào Văn B (cha chị C) là người đại diện theo ủy quyền của chị C, 

đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Kể từ khi cháu K sinh ra và sau khi bản án hôn nhân và gia đình số 

09/2015/HNGĐ-ST ngày 05/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện K có hiệu lực thì 

cháu K ở cùng Ông Bà và chị C; còn anh Q phạm tội cố ý gây thương tích với chị 

C và mẹ chị C là bà Trần Thị Tươi nên tại bản án hình sự phúc thẩm số 

449/2016/HSPT ngày 28/11/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm 

09 tháng tù, tính từ ngày 18/5/2016, đến ngày 18/02/2018 mới chấp hành xong 

hình phạt tù. 

Sau khi anh Q chấp hành hình phạt tù xong thì gia đình Ông, Bà và chị C 

vẫn tạo điều kiện cho anh Q thăm, chăm sóc cháu K nhưng anh Q không đến nhà 

thăm mà đến trường thăm làm ảnh hưởng đến việc học hành của cháu K. Tháng 

4/2018 do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và anh Q không thực hiện nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con nên chị C quyết định đi ĐN làm thuê, gửi cháu K cho Ông, Bà 

nuôi dưỡng, hàng tháng gửi tiền về để Ông, Bà nuôi dưỡng, chăm sóc cháu K. 

Cuộc sống của cháu K được đảm bảo về mặt vật chất nên cháu có sức khỏe và 

học tập tốt, hiện tại tuy chị C đã đi lao động tại Nhật Bản nhưng thường xuyên 

gửi tiền về và có nguyện vọng cho Ông, Bà tiếp tục nuôi dưỡng cháu K để hết 

hạn lao động chị C trở về nuôi dưỡng cháu. Do đó, ông Bắc đề nghị Tòa án 

không chấp nhận yêu cầu thay đổi người nuôi dưỡng cháu K của anh Q. 

- Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 30/2018/HNGĐ-ST ngày 

29/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Q đối với chị Đào Thị 

C về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn đối với con chung tên 

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 17/8/2012. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, tuyên bố quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 05/12/2018, anh Q có Đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. 

- Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 15/2019/HNGĐ-PT ngày 

08/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

Căn cứ Điều 296, khoản 2 Điều 308, Điều 309 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 mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn anh Nguyễn Q, sửa bản án hôn nhân gia 
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đình sơ thẩm số 30/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.  

Áp dụng khoản 3 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147; Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình năm 

2014. Tuyên xử: 

[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn Q. Giao con 

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 27/8/2012 cho anh Nguyễn Q trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi con đủ 18 tuổi. Chị Đào Thị C được 

quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản. Về cấp 

dưỡng nuôi con: anh Nguyễn Q không yêu cầu chị Đào Thị C cấp dưỡng”. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành án. 

- Ngày 20/5/2019, ông Đào Văn Bắc có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án 

phúc thẩm nêu trên. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-HNGĐ ngày 

16/3/2020, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 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 gia đình phúc thẩm số 15/2019/HNGĐ-PT ngày 08/5/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 

30/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 - Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Uỷ ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-HNGĐ ngày 

16/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 [1] Tại Bản án hôn nhân và gia đình số 09/2015/HNGĐ-ST ngày 

05/8/2015 Tòa án nhân dân huyện Krông Năng quyết định cho chị C được ly hôn 

anh Q; giao cháu K cho chị C nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, anh Q có nghĩa vụ 

cấp dưỡng cho cháu K 1.000.000đ/tháng cho đến khi cháu trưởng thành đủ 18 

tuổi, thời gian cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 9/2015 (bản án sơ thẩm không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành). Ngày 19/9/2018, anh Q khởi kiện 

yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Krông Năng giải quyết thay đổi người trực tiếp 

nuôi con để anh Q được trực tiếp nuôi dưỡng cháu K, anh Q không yêu cầu chị C 

cấp dưỡng nuôi con. Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 30/2018/HNGĐ-

ST ngày 29/11/2018 Tòa án nhân dân huyện Krông Năng căn cứ điều kiện kinh 

tế của anh Q và các điều kiện khác quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi 
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kiện của anh Q. Ngày 05/12/2018, anh Q kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm căn 

cứ việc chị C đã xuất khẩu đi lao động tại Nhật Bản, từ đó nhận định chị C 

không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu K, đồng thời căn cứ lời khai của anh 

Q về thu nhập của anh Q, để sửa bản án sơ thẩm giao cháu K cho anh Q trực 

tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi cháu K đủ 18 tuổi. 

[2] Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm 

xét thấy: Sau khi ly hôn với anh Q, chị C đưa cháu K về sống cùng nhà với cha mẹ 

chị C là vợ chồng ông Đào Văn Bắc, bà Trần Thị Tươi. Suốt 6 năm từ khi cháu K 

sinh ra (ngày 17/8/2012) đến khi anh Q khởi kiện yêu cầu thay đổi người nuôi dưỡng 

(ngày 19/9/2018) thì chị C và cha mẹ chị C trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục cháu K; 

còn anh Q do phạm tội cố ý gây thương tích với chính chị C và mẹ chị C nên sau khi 

ly hôn phải chấp hành án phạt tù đến ngày 18/02/2018 mới mãn hạn tù. Sau khi mãn 

hạn tù anh Q cũng không cấp dưỡng nuôi cháu K, ngày 19/9/2018 anh Q khởi kiện 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng đến ngày 05/11/2018 và ngày 

26/12/2018 anh Q mới đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng nộp 

6.000.000đ tiền cấp dưỡng nuôi con.  

[3] Tháng 4/2018, do chịu áp lực từ việc anh Q thường xuyên kiếm cớ gây 

chuyện, do kinh tế khó khăn và anh Q không cấp dưỡng nuôi con nên chị C phải đi 

xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng chị C vẫn gửi tiền về đầy đủ để ông Bắc, bà 

Tươi nuôi dưỡng, chăm sóc cháu K (Biên bản xác minh ngày 20/3/2019 – bút lục 88). 

Anh Q khai có rẫy cà phê diện tích hơn 1,2 ha cho thu nhập trên 150.000.000 

đồng/năm nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh; trong khi kết quả xác minh 

ngày 15/10/2019 chính quyền địa phương nơi anh Q cư trú xác nhận: “anh Q vẫn 

không có công việc ổn định, thỉnh thoảng có đi làm thuê và thu nhập không ổn định. 

Hiện nay anh Q đã có con được vài tháng, đã lập gia đình với người phụ nữ khác 

(còn anh Q đã đăng ký kết hôn với người phụ nữ đó chưa thì chúng tôi không nắm 

được)”.  

[4] Anh Q phạm tội cố ý gây thương tích đối với chính bà và mẹ của cháu K 

nên việc giao cháu K cho anh Q nuôi dưỡng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát 

triển tâm sinh lý của cháu K. Mặt khác, sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét 

xử phúc thẩm giao cháu K cho anh Q nuôi dưỡng thì cháu K có Đơn gửi Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Ea Toh, 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), nội dung trình bày nguyện vọng được ở với mẹ 

và ông bà ngoại. Xét, cháu K đã đủ 7 tuổi nên cần căn cứ khoản 2 Điều 81 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 tôn trọng nguyện vọng của cháu. 

[6] Với các tài liệu được dẫn chứng, phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử cấp 

giám đốc thẩm xét Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu K của anh Q là có cơ sở, đúng pháp luật, Tòa án cấp 

phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, giao cháu K cho anh Q trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 
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sóc cháu là không có cơ sở, không đúng quy định của pháp luật nên chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-HNGĐ ngày 16/3/2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để hủy bản án phúc thẩm, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 

    QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 2 Điều 343 và Điều 344 của Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2020/KN-HNGĐ 

ngày 16/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ 

hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 15/2019/HNGĐ-PT ngày 08/5/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm 

số 30/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra Quyết định. 

Nơi nhận:                    

- TAND tối cao (Vụ GĐKT III); 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; 

- Chi cục THA dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

 (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

Đặng Kim Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

Quyết định giám đốc thẩm 

  Số: 04/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 17-4-2020 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm. 

Các Thẩm phán thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Trương Minh 

Tuấn và ông Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Nhật – 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 Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình về việc 

“Tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn”giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thùy N, sinh năm 1987. 

Cư trú tại: Thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị đơn: Anh Nguyễn Cơ S, sinh năm 1982. 

Cư trú tại: Thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn Chị Nguyễn Thị Thùy N trình bày: Chị và anh Nguyễn Cơ S 

là vợ chồng nhưng đã ly hôn theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự số 61/2018/QĐST-DS ngày 03/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk. Khi giải quyết ly hôn, các bên chưa yêu cầu chia tài sản chung. 

Sau khi ly hôn, do không thỏa thuận được việc chia tài sản nên ngày 10/11/2018 

Chị khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng là 02 thửa đất và các tài 

sản gắn liền với đất, gồm: 

- Thửa đất số 1: Thửa đất số 301, thuộc tờ bản đồ số 03 có diện tích 

350m2 (chiều ngang 7m x chiều dài 50m, tọa lạc tại thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh 
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Đắk Lắk), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC958746 do Ủy ban nhân 

dân huyện K cấp ngày 12/02/2007 đứng tên hộ ông Nguyễn Cơ S và bà Nguyễn 

Thị Thùy N. Trên đất có một ngôi nhà cấp 4 diện tích 72m2 (6m x 12m), xây 

dựng năm 2008. Đất có tứ cận: 

+ Phía Đông và phía Bắc giáp đất ông Nguyễn Đức T; 

+ Phía Nam giáp đất ông Nguyễn Văn T; 

+ Phía Tây giáp tỉnh lộ 9. 

- Thửa đất số 2: Thửa đất số 459 thuộc tờ bản đồ số 03 có diện tích 

210m2 (chiều ngang 6m x chiều dài 35m, tọa lạc tại thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY665951 do Ủy ban nhân 

dân huyện K cấp ngày 28/01/2016 đứng tên hộ ông Nguyễn Cơ S và bà Nguyễn 

Thị Thùy N. Trên đất có một ngôi nhà cấp 4 diện tích 60m2 (5m x 12m) xây 

dựng năm 2016. Đất có tứ cận: 

+ Phía Đông giáp đất ông Nguyễn Thành L; 

+ Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 9. 

+ Phía Nam giáp đất ông N; 

+ Phía Bắc giáp đất ông Lâm Ngọc L. 

Chị N có nguyện vọng được chia tài sản là quyền sử dụng đất và các tài 

sản gắn liền với thửa đất số 2 (tức thửa số 459) vì trước đây khi vợ chồng còn 

chung sống với nhau thì căn nhà này được dùng làm quán để chị làm nghề cắt 

tóc, còn đối với thửa đất 301 và các tài sản gắn liền trên đất chị để anh Nguyễn 

Cơ S trực tiếp quản lý, sử dụng vì đây là căn nhà để gia đình sinh sống và làm 

nơi thờ tự. 

Bị đơn anh Nguyễn Cơ S trình bày: Anh thống nhất về quan hệ hôn nhân 

và quá trình tạo lập tài sản chung như ý kiến của chị N nhưng Anh không đồng 

ý chia tài sản chung vì khi ly hôn cả hai đã thống nhất để các tài sản này cho hai 

con. Khi Anh vắng nhà, chị N đã tự ý lấy tài sản trong nhà chuyển đi mà không 

có sự đồng ý của Anh nhưng Anh vẫn chấp nhận cho chị N các tài sản đó, nếu 

chị N muốn ở một trong hai căn nhà thì Anh đồng ý nhưng chị N không được 

chuyển nhượng cho người khác. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, do không thể tống đạt trực tiếp văn bản 

tố tụng cho anh S nên Tòa án đã tiến hành niêm yết công khai và xét xử vắng 

mặt anh Nguyễn Cơ S. 

 Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 

13/5/2019, Tòa án nhân dân huyện huyện K, tỉnh Đắk Lắk chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện về việc chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn của chị 

Nguyễn Thị Thùy N. Tuyên xử: 

Giao cho chị Nguyễn Thị Thùy N được quyền sở hữu, quản lý, sử dụng 

các tài sản sau: 
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Thửa đất số 2: Thửa đất số 459, tờ bản đồ số 03; diện tích 210m2, trong 

đó: đất ở 60m2, đất màu: 150m2. Đã được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 665951 ngày 28/01/2016. Địa chỉ thửa 

đất: Thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Vị trí thửa đất: 

+ Phía Đông giáp đất ông Nguyễn Thành L, có cạnh dài: 6m. 

+ Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 9, có cạnh dài: 6m. 

+ Phía Nam giáp đất ông N, có cạnh dài: 35m. 

+ Phía Bắc giáp đất ông Lâm Ngọc L, có cạnh dài: 6m. 

Tổng giá trị đất và các tài sản trên đất tính theo giá thị trường tại thời 

điểm định giá là 273.002.490 đồng (Hai trăm bảy mươi ba triệu không trăm 

linh hai nghìn bốn trăm chín mươi đồng). 

Giao cho anh Nguyễn Cơ S được quyền sở hữu, quản lý, sử dụng các tài 

sản sau: 

Thửa đất số 1: Thửa đất số 301, tờ bản đồ số 03; diện tích 350m2, trong 

đó: đất ở 80m2, đất màu: 270m2. Đã được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 958746, ngày 12/02/2007. Địa chỉ thửa 

đất: Thôn 1, xã D, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Vị trí thửa đất: 

+ Phía Đông giáp đất ông Nguyễn Đức T, có cạnh dài: 7m. 

+ Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 9, có cạnh dài: 7m. 

+ Phía Nam giáp đất ông Nguyễn Văn T, có cạnh dài: 50m. 

+ Phía Bắc giáp đất ông Nguyễn Đức T, có cạnh dài: 50m. 

Tổng giá trị tài sản nhà, đất và các tài sản gắn liền trên đất tính theo giá 

thị trường tại thời điểm định giá là 492.648.551 đồng (Bốn trăm chín mươi hai 

triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm năm mươi mốt đồng). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần án phí, tuyên quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 23/7/2019, anh Nguyễn Cơ S có Đơn khiếu nại giám đốc thẩm đề 

nghị hủy Bản án sơ thẩm với lý do Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk có 

vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc tống đạt các văn bản tố tụng 

khiến anh không thể thực hiện quyền kháng cáo Bản án theo trình tự phúc 

thẩm. 

Ngày 29/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị số 106/QĐKNGĐT-VKS-DS đề nghị 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, 

hủy Bản án sơ thẩm số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án nhân 
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dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nêu trên của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về xác định diện tích căn nhà cấp 4 trên thửa đất số 301, tờ bản đồ số 

03, diện tích 350m2 có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC95874 do Ủy 

ban nhân dân huyện K cấp ngày 12/02/2007 đứng tên hộ ông Nguyễn Cơ S và 

bà Nguyễn Thị Thủy N, thấy rằng: 

[1.1] Theo Đơn khởi kiện ngày 10/11/2018  (bút lục số 01) và lời khai của 

nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thùy N trong quá trình giải quyết vụ án và nội 

dung trình bày của bị đơn anh Nguyễn Cơ S trong các văn bản “Đơn xin xác 

nhận” ngày 13/11/2019, “Thông tin kháng nghị” ngày 27/11/2019 thì hai bên 

đương sự cùng khai nhận diện tích căn nhà cấp 4 cùng công trình phụ trên thửa 

đất số 301 có diện tích là 72m2. 

[1.2] Tại Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và Biên bản định giá tài sản 

ngày 14/02/2019 (bút lục từ số 35-39) của Tòa án nhân dân huyện K đều xác 

định căn nhà cấp 4 có diện tích là 400m2. 

[1.3] Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ về diện tích căn nhà cấp 4 trên 

thửa đất nêu trên do Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành là không đúng, không phù 

hợp với diện tích thực tế bởi toàn bộ thửa đất chỉ có diện tích là 350m2. Cũng 

tại Văn bản ngày 25/02/2020, Tòa án nhân dân huyện K đã khẳng định lại do có 

sự nhầm lẫn khi xem xét, thẩm định tại chỗ nên xác định sai diện tích căn nhà 

cấp 4 từ 72m2 thành 400m2. 

[2] Do xác định căn nhà cấp 4 có diện tích 400m2 dẫn đến xác định sai trị 

giá thực tế của căn nhà, cụ thể theo kết quả định giá tài sản thì căn nhà cấp 4 

diện tích 400m2 có giá trị còn lại là 289.833.000 đồng (trong khi nếu sử dụng 

công thức tính do Hội đồng định giá tài sản tính toán thì giá trị căn nhà diện tích 

72m2 chỉ có giá 52.170.112 đồng). Mặc dù phần nhận định của Bản án sơ thẩm 

Tòa án nhân dân huyện K xác định diện tích căn nhà cấp 4 là 72m2 nhưng phần 

quyết định của Bản án lại căn cứ kết quả định giá tài sản nhà có diện tích 400m2 

để chia cho anh Nguyễn Cơ S được hưởng tài sản là nhà, đất và tài sản gắn liền 

với đất, tổng giá trị 492.648.551 đồng là cao hơn so với giá trị thực tế của tài 

sản, từ đó buộc anh S phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với tài sản 

được chia như trên là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh Nguyễn 

Cơ S. 

[3] Bản án sơ thẩm số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 13/5/2019 có nội dung 

không đầy đủ, cụ thể: Phần trình bày của các đương sự và phần nhận định của 
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Bản án chỉ nói đến nhà, đất thửa số 1 và thửa số 2 mà không đề cập gì đến tài 

sản trên đất gồm những tài sản cụ thể nào, nhưng phần quyết định của Bản án 

lại có nội dung giao cho chị N được quyền sở hữu, quản lý, sử dụng thửa đất và 

tài sản trên đất (không có giao nhà), giao cho anh S nhà, đất và tài sản gắn liền 

trên đất, cách tuyên này không cụ thể, rõ ràng nên không thể thi hành án được. 

[4] Việc thực hiện thủ tục cấp tống đạt các văn bản tố tụng, quá trình giải 

quyết vụ án do anh S thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, Tòa án không thể 

thực hiện tống đạt trực tiếp nên đã tiến hành thủ tục niêm yết công khai để giải 

quyết vắng mặt Bị đơn là đúng; tuy nhiên, trường hợp Tòa án không thể tống 

đạt trực tiếp cho đương sự thì phải lập Biên bản về việc không thực hiện được 

việc cấp, tống đạt có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an xã, 

phường, thị trấn theo đúng quy định tại Điều 177 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Trong vụ án này, mặc dù Công an xã D có xác nhận nội dung anh S thường 

xuyên vắng mặt tại địa phương nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không lập Biên bản 

theo quy định ở trên là không đúng, cần phải rút kinh nghiệm. 

[5] Theo Công văn số 439/CCTHADS ngày 25/9/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện K thì chị N đã nộp 13.650.000 đồng, anh S đã nộp 

23.706.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm nên khi giải quyết lại cần xem xét trong 

cùng vụ án. 

[6] Từ những chứng cứ đã được phân tích trên, Hội đồng xét xử giám đốc 

thẩm thấy cần chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 

106/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 29/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

04/2019/HNGĐ-ST ngày 13/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện K  và giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện K giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ 

thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343 và khoản 2 Điều 

345 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

1. Hủy Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 

13/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk, về vụ án “Tranh chấp 

chia tài sản sau khi ly hôn” giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Thùy N với bị 

đơn là anh Nguyễn Cơ S. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.  

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định./.            
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Nơi nhận: 

- TANDTC - Vụ I;                   

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND h.K, tỉnh ĐắkLắk 

 (kèm hs vụ án); 

- Chi cục THADS h.K, tỉnh ĐắkLắk; 

- Người tham gia tố tụng (theo đ/c); 

- Lưu: Phòng GĐKT I; Phòng HCTP, LTHS.  

       TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

Vũ Thanh Liêm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TẠI ĐÀ NẴNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 03/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 17-4-2020 

V/v:“Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Vũ Thanh Liêm và ông Phạm 

Việt Cường. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An -  Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn” 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1971; Địa chỉ: Thôn M, xã B,

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc T (các tên gọi khác Nguyễn Quang T, Nguyễn

Văn T), sinh năm 1966; Địa chỉ: Thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Ngọc T đã được Tòa án nhân dân thành 

phố Đ giải quyết cho ly hôn tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 

05/QĐST-HNGĐ ngày 15/01/2014. Về phần tài sản chung hai bên tự thỏa thuận 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Sau khi ly hôn giữa bà và ông T không thỏa thuận được việc phân chia tài 

sản chung của vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân. Trong thời kỳ hôn nhân 

bà H và ông T có tạo lập được tài sản chung yêu cầu Toà án chia như sau: Nhà và 
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đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 01, thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, gồm: 01 ngôi nhà chính cấp 4 đổ bằng 01 tầng, diện tích xây dựng 70,14 m2 

và 01 ngôi nhà bếp đơn giản, diện tích 37,39 m2 gắn liền với quyền sử dụng đất 270 

m2, trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 70 m2 đã được UBND thị xã Đ (nay là UBND 

thành phố Đ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L645086, vào sổ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 00016/QSDĐ/266QĐ/UB, ngày 11/02/1998, 

đứng tên chủ sử dụng đất ông Nguyễn Ngọc T. 

Nguồn gốc tài sản nhà và đất: Diện tích đất do vợ chồng tự khai hoang để ở, 

sau đó được Nhà nước công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

hai vợ chồng vào năm 1998. Do thời kỳ đó theo quy định của Nhà nước nên ông T 

chồng bà H đại diện cho vợ chồng kê khai và đứng tên trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của vợ chồng. Bà H khẳng định đất là của vợ chồng theo quy 

định của Luật đất đai. Về nhà ở, ngôi nhà chính được xây dựng vào năm 2000, ngôi 

nhà bếp xây dựng và cải tạo hoàn thiện năm 2010, tài sản này do vợ chồng tự làm, 

có vay mượn thêm người thân. Bà H nhất trí tổng giá trị tài sản nhà và đất như kết 

quả thẩm định giá của Công ty định giá và tư vấn đầu tư Đà Nẵng xác định là 

1.010.696.000 đồng. Bà H không nhất trí giá tài sản là 500.000.000 đồng như ý 

kiến của ông T nêu ra tại bản tự khai gửi cho Toà án. 

Ngoài tài sản nhà và đất nêu trên, còn có một số tài sản khác là vật dụng sinh 

hoạt trong gia đình, giá trị tài sản không lớn, thời gian sử dụng đã lâu, hiện nay giá 

trị còn lại không đáng kể, nên bà H không yêu cầu Toà án phân chia. 

Về nợ chung: Theo trình bày của bà H, trong quá trình chung sống, vợ chồng 

có vay ngân hàng và vay một số người thân một số tiền để phục vụ việc xây nhà và 

các công việc làm ăn. Do đó, trong đơn khởi kiện bà yêu cầu Toà án giải quyết 

khoản nợ chung này. Tuy nhiên, theo trình bày của bà H, sau khi ly hôn hai bên đã 

trả được một số khoản nợ, như ông T đã trả được khoản nợ vay tại Ngân hàng, bà 

trả được một số khoản nợ cho anh chị em của bà. Hiện nay, giữa bà và ông T tự 

thoả thuận để mỗi người có trách nhiệm trả nợ theo phần của mình (tại bản khai 

ngày 26/7/2017 ông T cũng thừa nhận nội dung này), nên bà H không yêu cầu Toà 

án giải quyết. 

Theo trình bày của bà H trước đây bà đưa ra giá tài sản và hướng phân chia 

tài sản, bà và ông T người nào lấy nhà và đất thì bù tiền chênh lệch tài sản cho bên 

kia 1/2 giá trị tài sản, nhưng ông T không nhất trí. 

Bà H khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia tài sản theo quy định của pháp luật, 

cụ thể: Tài sản yêu cầu phân chia là nhà và đất tại thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình (được mô tả như phần trên); giá tài sản là 1.010.696.000 đồng. Tài sản 

này được chia đôi mỗi người được hưởng 1/2 giá trị tài sản là 505.348.000 đồng. 

Yêu cầu chia toàn bộ nhà và đất nêu trên cho bà H được sở hữu và sử dụng để sinh 

sống chung với các con hiện tại chưa lập gia đình và bù tiền chênh lệch tài sản cho 

ông T số tiền là 505.348.000 đồng; vì hiện nay ông T đã lấy vợ mới, có cuộc sống 

riêng, bản thân bà hiện tại đang phải thuê nhà trọ để sinh sống, điều kiện tạo lập 

chỗ ở mới rất khó khăn. 

114



3 
 

- Bị đơn ông Nguyễn Ngọc T trình bày: 

Trong quá trình giải quyết vụ án đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhiều lần 

nhưng từ chối đến Toà án để giải quyết vụ án. Tại bản tự khai đề ngày 26/7/2017 

gửi cho Toà án ông T có nêu ý kiến như sau: Ông T thừa nhận giữa ông và bà H đã 

được Toà án nhân dân thành phố Đ giải quyết cho ly hôn tại Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn số 05/QĐST-HNGĐ ngày 15/01/2014; về tài sản chung các bên 

tự thoả thuận không yêu cầu Toà án giải quyết, nhưng sau đó hai bên không thoả 

thuận được việc phân chia tài sản. Ông T thừa nhận tài sản nhà và đất như bà H kê 

khai là tài sản chung của ông và bà H tạo dựng được trong thời kỳ còn là vợ chồng; 

ông T đưa ra giá của tài sản là 500.000.000 đồng và có nguyện vọng được chia toàn 

bộ nhà và đất nêu trên để sinh sống cùng hai con vì hiện tại không có chỗ ở nào 

khác. 

Về nợ chung: Đến tại thời điểm hiện nay các khoản nợ đã trả xong, ông và bà 

H đã thoả thuận trách nhiệm của mỗi người trong việc trả nợ, nên đề nghị Toà án 

không giải quyết phần nợ chung. 

Tại Bản án sơ thẩm số 16/2017/HNGĐ-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình quyết định:  

Áp dụng Điều 29, 33, 34, 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 95, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 166 Luật đất đai 

năm 2013; Điều 28, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 9 Điều 27 

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ 

phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H đối với ông Nguyễn 

Ngọc T (còn có tên gọi khác Nguyễn Quang T, Nguyễn Văn T) về chia tài sản sau 

ly hôn. 

2. Xác định tài sản chung của bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Ngọc T yêu 

cầu Toà án chia là nhà và đất tại xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, gồm:  

- 01 ngôi nhà chính cấp 4 đổ bằng 01 tầng, diện tích xây dựng 70,14 m2 và 

01 ngôi nhà bếp đơn giản, diện tích 37,39 m2, gắn liền với quyền sử dụng đất diện 

tích 270 m2, trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 70 m2, tại thửa đất số 118, tờ bản đồ 

số 01, địa chỉ tại thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND thị 

xã Đ (nay là UBND thành phố Đ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

L645086; vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00016 QSDĐ/266 

QĐ/UB ngày 11/02/1998, đứng tên chủ sử dụng đất ông Nguyễn Ngọc T. 

- Tổng giá trị tài sản là 1.010.696.000 đồng. 

3. Tài sản được chia như sau: 

- Về giá trị: Bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Ngọc T mỗi người được chia 1/2 

giá trị tài sản tính bằng tiền là 505.348.000 đồng. 

- Về hiện vật: Giao cho bà Nguyễn Thị H được sở hữu và sử dụng toàn bộ 

nhà và đất, gồm: 01 ngôi nhà chính cấp 4 đổ bằng 01 tầng, diện tích xây dựng 
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70,14m2 và 01 ngôi nhà bếp đơn giản, diện tích xây dựng 37,39m2, gắn liền với 

quyền sử dụng đất diện tích 270 m2, trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 70 m2, tại thửa 

đất số 118, tờ bản đồ số 01, địa chỉ tại (thôn M) xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, đã được UBND thị xã Đ (nay là UBND thành phố Đ) cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số L645086; vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00016 QSDĐ/266QĐ/UB ngày 11/02/1998, đứng tên chủ sử dụng đất ông Nguyễn 

Ngọc T. 

Bà Nguyễn Thị H có quyền tiến hành thủ tục để được cấp đổi lại Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Bà Nguyễn Thị H phải giao tiền chênh lệch tài sản cho ông Nguyễn Ngọc T 

số tiền 505.348.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 10/4/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 

ban hành Văn bản kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ 

thẩm số 16/2017/HNGĐ-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 94/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 

07/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 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 sơ thẩm số 16/2017/HNGĐ-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Bình, để xét xử sơ thẩm lại. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 94/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 07/10/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Về tố tụng: 

Ngày 14/12/2016, bà Nguyễn Thị H có đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản 

chung sau ly hôn là: Nhà và đất tại thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

gồm: 01 ngôi nhà chính cấp 4 đổ bằng 01 tầng, diện tích xây dựng 70,14 m2 và 01 

ngôi nhà bếp đơn giản, diện tích 37,39 m2 gắn liền với quyền sử dụng đất 270 m2, 

trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 70 m2, thửa đất số 118, tờ bản đồ số 01, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số L645086; vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 00016/QSDĐ/266QĐ/UB, ngày 11/02/1998, đứng tên chủ sử dụng đất 

ông Nguyễn Ngọc T. Tại thời điểm bà H có yêu cầu khởi kiện, căn nhà nêu trên có 

ông Nguyễn Ngọc T (chủ hộ), Nguyễn Thanh L, sinh năm 1991 (con trai), Nguyễn 

Thị Thanh L, sinh năm 1994 (con gái) và bà Nguyễn Thị H (vợ) đăng ký hộ khẩu 
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thường trú và hiện ông T, anh L, chị L đang sinh sống. Tại biên bản lấy lời khai 

ngày 25/12/2012, anh L có trình bày Anh đi biển từ năm 15 tuổi, tiền công đi biển 

anh gửi cho mẹ, trong đó có 1 phần đóng góp tiền xây nhà. Toà án cấp sơ thẩm 

không đưa anh L, chị L vào tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Về nguồn gốc đất: Theo biên bản lời khai của ông T thì nguồn gốc đất 

do ông bà nội của Ông cho vợ chồng năm 1990 lúc lấy nhau, để sinh sống và không 

được bán. Bà H khai nguồn gốc do vợ chồng tự khai hoang, sau đó được Nhà nước 

công nhận. Mặc dù theo biên bản lời khai, cả 2 đều thừa nhận là tài sản chung vợ 

chồng nhưng có sự mâu thuẫn trong lời khai về nguồn gốc đất nên Toà án cấp sơ 

thẩm cần phải xác minh tại chính quyền địa phương về quá trình kê khai đất đai và 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho việc chia tài sản chung 

phù hợp với công sức đóng góp của mỗi bên.  

[2.2]. Về diện tích đất: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 

11/02/1998, diện tích đất ông T được cấp là 270 m2. Tại Bản đồ địa chính được đo 

vẽ năm 2001 và Biên bản xác minh ngày 15/8/2013 trong hồ sơ vụ án thể hiện thửa 

118, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa 195, tờ bản đồ số 33) có diện tích 296,9 m2. Còn 

thực tế theo kết quả đo đạc của Chi cục Thi hành án dân sự ngày 12/01/2018, thửa 

đất trên có diện tích 294 m2. Như vậy, thực tế có phần diện tích tăng thêm so với 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toà án cấp sơ thẩm tuyên giao cho bà H được 

sử dụng 270 m2 là không đúng với thực tế, gây khó khăn cho quá trình thi hành án.  

[2.3]. Về diện tích căn nhà: Theo kết quả đo đạc ngày 12/01/2018 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Đ, ngôi nhà chính có diện tích 60 m2, ngôi nhà 

bếp có diện tích 38 m2, trên đất hiện có 2 cái giếng, một giếng đào và 1 giếng 

khoan. Tuy nhiên, tại phần quyết định của bản án sơ thẩm nêu trên tuyên: “Giao 

cho bà Nguyễn Thị H được sở hữu và sử dụng toàn bộ nhà và đất, gồm: 01 ngôi 

nhà chính cấp 4 đổ bằng 01 tầng, diện tích xây dựng 70,14 m2 và 01 ngôi nhà bếp 

đơn giản, diện tích xây dựng 37,39 m2, gắn liền với quyền sử dụng đất diện tích 270 

m2, trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 70 m2, tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 01”. 

Như vậy, có sự chênh nhau giữa diện tích, hiện trạng ngôi nhà trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và thực tế.  

[2.4]. Quá trình giải quyết vụ án: Ngày 02/8/2017, Toà án cấp sơ thẩm đã 

tiến hành thẩm định tại chỗ và định giá tài sản đối với nhà và đất nêu trên, ông T 

không hợp tác nên không tiến hành thẩm định và định giá được, nhưng không thực 

hiện quy định tại khoản 6 và 7 Điều 9 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 

03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (hướng dẫn Nghị 

quyết số 04/2012/NQ-HĐTP) thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng 

cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011 hướng dẫn thực 

hiện Điều 89 Bộ luật tố tụng dân sự. Do vậy, Toà án cấp sơ thẩm căn cứ vào kết 

quả thẩm định ngày 25/9/2012 và kết quả định giá theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị 

H do Công ty định giá và tư vấn đầu tư Đà Nẵng xác định giá trị nhà và đất là 

117



6 
 

1.010.696.000 đồng (dựa trên biên bản thẩm định lập ngày 25/9/2012 của Toà án 

nhân dân thành phố Đ) để quyết định phân chia tài sản là vi phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 108 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2.5]. Về việc chia nhà, đất bằng hiện vật: Diện tích nhà và đất thực tế có 2 

mặt giáp đường (Phía bắc giáp đường giao thông dài 16,3m, phía nam giáp đường 

giao thông dài 17m), căn nhà chính diện tích 60 m2 và căn nhà bếp 38 m2, bên cạnh 

nhà còn có một mãnh vườn. Với diện tích như vậy có thể chia đôi nhà và đất vẫn 

đảm bảo đường đi. Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc T và con trai là Nguyễn Thanh L 

và con dâu đang sinh sống trong căn nhà, ông T và anh L là người có đóng góp 

trong việc xây dựng nhà cửa và trả nợ tiền xây nhà. Tuy nhiên, Toà án cấp sơ thẩm 

lại giao hiện vật là toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất cho bà H (hiện đã chuyển 

đi nơi khác sinh sống, không còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ này) là 

không căn cứ trên nhu cầu về chỗ ở của các bên đương sự. Trong trường hợp các 

bên đều có nhu cầu về chỗ ở thì Toà án có thể xem xét chia lại quyền sử đất và 

quyền sở hữu nhà ở phù hợp hơn, đảm bảo nhu cầu về chỗ ở và công việc của đôi bên.  

Vì vậy, cần phải hủy Bản án sơ thẩm số 16/2017/HNGĐ-PT ngày 29/9/2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, để xét xử sơ thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 343 và Điều 345 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 94/QĐKNGĐT-VKS-

DS ngày 07/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án sơ thẩm số 16/2017/HNGĐ-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H và 

bị đơn là ông Nguyễn Ngọc T.  

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình để xét 

xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Quyết định Giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 
 

Nơi nhận:                    

- TANDTC - Vụ III; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đ 
   (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND thành phố Đ 

- Chi cục THA dân sự thành phố Đ 

- Các đương sự (theo địa chỉ nêu trên); 
- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

 

           TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

             Trương Minh Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TẠI ĐÀ NẴNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 02/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày 17-4-2020 

V/v: “tranh chấp tài sản sau khi ly hôn.” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn; 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm; 

Ông Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Nhật - 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 Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử giám đốc thẩm vụ án hôn nhân và gia đình về tranh chấp “chia tài sản sau 

khi ly hôn” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Hoàng Thái N, sinh năm 1975; nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú: Số nhà 8, đường N, phường X, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở hiện 

nay: thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Bị đơn: Ông Phan Văn H, sinh năm 1971; trú tại: Số nhà 8, đường N, phường

X, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Hoàng Thái N và ông Phan Văn H kết hôn hợp pháp. Do mẫu thuẫn vợ 

chồng trầm trọng nên bà N có đơn ly hôn. 

Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 

số 365/2014/QĐST-HNGĐ ngày 22/10/2014, Tòa án nhân thành phố H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Hoàng Thái N và ông Phan Văn 

H. 

 Năm 2017, bà N có đơn khởi kiện tranh chấp tài sản chung sau ly hôn đề nghị 

Tòa án nhân dân thành phố H (sau đó chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế) phân chia tài sản gồm: thửa đất số 25, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số nhà 07, P, 

phường P, thành phố H, TT Huế; Thửa đất số L44, tờ bản đồ số khu QH, tọa lạc tại 
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phường X, thành phố H, TT Huế; Thửa đất số 45, tờ bản đồ 36, tọa lạc khu quy 

hoạch K, X, thành phố H, TT Huế; Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 36, tọa lạc tại số 

10, N, X, thành phố H, TT Huế; Thửa đất số 488, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại Lô C3, 

khu đô thị mới A, A, thành phố H, TT Huế; Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 758, tọa 

lạc tại Lô B10, khu phức hợp đô thị S, phường T, quận S, Đà Nẵng; Thửa đất số 21, 

tờ bản đồ số 82, tọa lạc tại  Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 19/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lập “Biên bản hòa giải 

thành” về việc bà N, ông H thống nhất phân chia tài sản. 

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 15/2017/QĐST-

HNGĐ ngày 29/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã công nhận:  

“1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Hoàng Thái N, sinh năm 1975; địa chỉ: số nhà 08, N, 

phường X, thành phố H. 

- Bị đơn: Ông Phan Văn H,sinh năm 1971; địa chỉ: số nhà 08, N, phường X, 

thành phố H. 

2.  Sự thỏa thuận của các đương sự, cụ thể như sau: 

Về phân chia tài sản chung của vợ chồng: 

A. Giao cho bà Hoàng Thái N quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt căn nhà và 

thửa đất số 25, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số nhà 07, P, phường P, thành phố H 

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất số: CH 00173-2011; 04-163 do Ủy ban nhân dân thành phố H cấp ngày 

01/6/2011) trị giá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). 

Số tài sản nhà và quyền sử dụng đất của vợ chồng còn lại giao cho ông Phan 

Văn H quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt gồm 06 lô đất sau: 

- Thửa đất số L44, tại khu quy hoạch X, thành phố H (theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 45/02QSDĐ-02/032 do UBND thành phố H cấp ngày 

10/8/1996, trị giá 1.500.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 45, tờ bản đồ 36, khu quy hoạch K, phường X, thành phố H 

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00216/QSDĐ/487-2004; 02-112 do UBND 

thành phố H cấp ngày 25/02/2004), trị giá 1.500.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 36, tại số 10, N, phường X, thành phố H (Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00680-2007; 02-125 do UBND thành phố H 

cấp ngày 25/6/2007), trị giá 1.300.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 488, tờ bản đồ số 23, tại Lô C3, khu đô thị mới A, phường A, 

thành phố H (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất số CH/00912-2013/09-086 do UBND thành phố H cấp ngày 

23/7/2013), trị giá 1.200.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 758, tại Lô B10, khu phức hợp đô thị S, phường 
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T, quận S, thành phố Đà Nẵng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất số C T01684 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp 

ngày 25/11/2010), trị giá 1.500.000.000 đồng. 

- Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 82, tại Thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 

02307 do UBND quận G, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/6/2012), trị giá 

1.500.000.000 đồng. 

B. Ông Phan Văn H phải có trách nhiệm lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của thửa đất số 25, tờ bản đồ số 12, tại số 07, P, phường P, thành phố H đang 

thế chấp tại Ngân hàng X để giao cho bà N. Số nợ tại Ngân hàng X, ông Phan Văn 

H có trách nhiệm trả toàn bộ. 

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 19/5/2017, hai bên phải bàn giao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất nói trên cho nhau. Trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày 19/5/2017, ông Phan Văn H phải bàn giao mặt bằng của thửa 

đất số 25, tờ bản đồ số 12, tại số 07, P, phường P, thành phố H.  

3. Về án phí sơ thẩm: Bà Hoàng Thái N chịu 50% án phí chia tài sản là 

59.000.000đ. Bà N đã nộp 65.764.000đ theo biên lai thu tiền số 008949 ngày 

16/11/2015, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H nay được nhận lại 

6.764.000đ. Ông Phan Văn H chịu 50% án phí chia tài sản được là 58.250.000đ, 

ông H đã nộp số tiền 56.867.500 đồng, theo Biên lai số 001136 ngày 03/8/2016, tại 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H nay phải nộp thêm 1.382.500đ”. 

Tại Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định công nhận sự thoả thuận của các 

đương sự số 2974/2017/QĐ-SCBS ngày 26/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã bổ sung với nội dung:  

“Sửa chữa, bổ sung Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

15/2017/QĐST-HNGĐ ngày 29/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 

như sau: 

Tại dòng thứ 10, 11 trang 1 từ dưới lên, trang 1 của Quyết định đã ghi: 

“Số tài sản nhà và quyền sử dụng đất của vợ chồng còn lại giao cho ông Phan 

Văn H quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt gồm 06 lô đất sau”. 

Nay sửa chữa, bổ sung như sau:  

“Số tài sản nhà và quyền sử dụng đất của vợ chồng còn lại giao cho ông Phan 

Văn H quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt gồm 06 lô đất và tài sản gắn liền trên 

đất sau:”.  

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2018/KN-HNGĐ ngày 

19/10/2018, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sự số 2974/QĐ-SCBS ngày 26/9/2017 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nêu trên. 

121



4 
 
 

Ngày 10/10/2019, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban 

hành Quyết định bổ sung kháng nghị số 04/2019/KN-HNGĐ với nội dung thay thế 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2018/KN-HNGĐ ngày 19/10/2018 và 

đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 15/2017/QĐST-HNGĐ ngày 

26/5/2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự số 2974/2017/QĐ-SCBS ngày 26/9/2017 đều của Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Uỷ ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2019/KN-HNGĐ ngày 10/10/2019 

của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại Đơn khởi kiện về việc tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn đề ngày 

31/10/2015, bà Hoàng Thái N đề nghị “Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế xem xét, giải quyết và buộc người bị kiện phải chia tài sản chung cho 

tôi. Tổng số tài sản chung của chúng tôi ước tính giá trị 18.500.000.000 đồng. 

Theo đó, tôi được hưởng là 70% tổng giá trị tài sản, tương đương 12.950.000.000 

đồng (mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)”.Tại Đơn bổ sung về việc ước 

tính giá trị tài sản đề ngày 05/11/2015, bà Hoàng Thái N ước tính giá trị tài sản cụ 

thể để phân chia như sau: 

“1. Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số nhà 07, P, phường P, thành 

phố H, TT Huế trị giá :10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). 

2. Thửa đất số L44, tờ bản đồ số khu QH, tọa lạc tại phường X, thành phố H, 

TT Huế  trị giá: 1.500.000.000 đồng. 

3. Thửa đất số 45, tờ bản đồ 36, tọa lạc khu quy hoạch K, X, thành phố H, TT 

Huế trị giá: 1.500.000.000 đồng. 

4. Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 36, tọa lạc tại số 10, N, X, thành phố H, TT 

Huế trị giá: 1.300.000.000 đồng. 

5. Thửa đất số 488, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại Lô C3, khu đô thị mới A, A, 

thành phố H, TT Huế trị giá: 1.200.000.000 đồng. 

6. Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 758, tọa lạc tại Lô B10, khu phức hợp đô thị S, 

phường T, quận S, Đà Nẵng trị giá: 1.500.000.000 đồng. 

7. Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 82, tọa lạc tại  Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 

1.500.000.000 đồng”. 

Như vậy, bà Hoàng Thái N chỉ đề nghị Tòa án phân chia giá trị quyền sử dụng 

đất mà không đề nghị giải quyết tài sản trên đất, nhưng tại Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự số 15/2017/QĐST-HNGĐ ngày 29/5/2017 và Quyết 
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định sửa chữa, bổ sung quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 

2974/2017/QĐ-SCBS ngày 26/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lại 

giao cho bà Hoàng Thái N quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt căn nhà trên thửa 

đất số 25, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số 07 P, phường P, thành phố H cũng như 

giao cho ông Phan Văn H định đoạt tài sản gắn liền trên 06 lô đất là vượt quá yêu 

cầu khởi kiện của bà N.  

[2] Tại Đơn bổ sung về việc ước tính giá trị tài sản đề ngày 05/11/2015, bản 

thân bà N đã tự tính giá trị thửa đất số 25, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số 07 P là 10 

tỷ đồng. Tuy nhiên “Biên bản hòa giải” ngày 19/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế có giải quyết thêm giá trị căn nhà tọa lạc trên thửa đất trên cho bà 

Hoàng Thái N, nhưng phần án phí thì Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tính giá trị quyền sử 

dụng đất 10 tỷ đồng mà không có phần giá trị căn nhà trên đất là không đúng quy 

định pháp luật. 

[3] Những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà N cung cấp cho Tòa án 

như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CH 02307 do Ủy ban nhân dân quận G, thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 19/6/2012; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất số CH 00173-2011; 04-163 do Ủy ban nhân dân thành phố H 

cấp ngày 01/6/2011; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất số CH/00912-2013/09-086 do Ủy ban nhân dân thành phố H 

cấp ngày 23/7/2013; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00680-2007; 02-125 

do Ủy ban nhân dân thành phố H cấp ngày 25/6/2007 đều thể hiện có tài sản là căn 

nhà trên đất. Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

15/2017/QĐST-HNGĐ, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận “Số tài 

sản và quyền sử dụng đất của vợ chồng còn lại giao cho ông Phan Văn H quyền sở 

hữu, sử dụng và định đoạt gồm 06 lô đất sau”. Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế không yêu cầu bà N thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện về việc phân chia tài 

sản trên đất mà chỉ xem xét việc phân chia đất thì không thể thi hành án được là ghi 

không rõ ràng, cụ thể dẫn đến sự hiểu lầm, khó khăn cho công tác thi hành án dân 

sự. 

[4] Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định sửa chữa, bổ 

sung quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 2974/2017/QĐ-

SCBS ngày 26/9/2017, với nội dung “Số tài sản nhà và quyền sử dụng đất của vợ 

chồng còn lại giao cho ông Phan Văn H quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt gồm 

06 lô đất và tài sản gắn liền trên đất sau” là không đúng quy định pháp luật quy 

định tại Điều 486 Bộ luật dân sự năm 2015, không đúng với nội dung tại “Biên bản 

hòa giải” và “Biên bản hòa giải thành” ngày 19/5/2017, ảnh hưởng đến quyền lợi 

hợp pháp của bà Hoàng Thái N.  

[5] Từ những nhận định trên thấy Quyết định bổ sung kháng nghị số 

04/2019/KN-HNGĐ ngày 10/10/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp 

nhận kháng nghị hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 
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15/2017/QĐST-HNGĐ ngày 29/5/2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết 

định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 2974/2017/QĐ-SCBS ngày 

26/9/2017 đều của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với Quyết định sửa 

chữa, bổ sung quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

295/2018/QĐ-SCDBS ngày 26/1/2018 do Quyết định số 15/2017/QĐST-HNGĐ 

ngày 29/5/2017 đã bị hủy nên cần hủy cả quyết định này; giao hồ sơ cho Tòa án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343; Điều 345 của Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015;  

1. Chấp nhận Quyết định bổ sung kháng nghị số 04/2019/KN-HNGĐ ngày 

10/10/2019 của Chánh ánTòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

15/2017/QĐST-HNGĐ ngày 29/5/2017 và Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết 

định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 2974/2017/QĐ-SCBS ngày 

26/9/2017, Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự số 295/2018/QĐ-SCBS ngày 26/1/2018 đều của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử lại 

theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định pháp luật. 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 
 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ 3) ;                                                               
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu các phòng: HCTP, GĐKT I; Hồ sơ vụ án. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

           Trương Minh Tuấn 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Phạm Việt Cường 

Ông Nguyễn Văn Tiến  

Ông Trần Minh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - 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. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình về “Tranh chấp 

chia tài sản chung”, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn D, sinh năm 1934; địa chỉ cư trú: Thôn Q, xã H, 

huyện P, tỉnh Phú Yên.  

- Bị đơn: Chị Lê Thị Mỹ C, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú: thành phố T, tỉnh 

Phú Yên. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Lưu Ngọc C - 

Văn phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1969; địa chỉ cư trú: Thôn Q, xã H, huyện

P, tỉnh Phú Yên. 

2. Vợ chồng ông Nguyễn Thành K, bà Bùi Thị Mỹ D; cùng địa chỉ cư trú:

huyện P, tỉnh Phú Yên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn, ông Nguyễn D trình bày: 

Từ trước năm 2003, con trai ông là anh Nguyễn Văn V có sống chung với chị 

Lê Thị Mỹ C tại xã A, huyện T, tỉnh Phú Yên và sinh được 02 người con gái. Do 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG

  Quyết định giám đốc thẩm 

  Số: 01/2020/DS-GĐT 

  Ngày 30 tháng 3 năm 2020 

  V/v Tranh chấp chia tài sản chung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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vợ ông bị bệnh chết nên năm 2004, chị Lê Thị Mỹ C mới nhập khẩu và sống 

chung với gia đình ông. Anh V phụ giúp ông mua bán bò hơi, còn chị C lo nội trợ 

trong gia đình, do đó ông xem hoạt động mua bán bò là của cha, con và lãi có 

được coi như tài sản chung của cha con, chứ không tính toán hay chia chác gì.  

Năm 2011, chị Lê Thị Mỹ C ly hôn với anh Nguyễn Văn V, nhưng khi giải 

quyết ly hôn, Tòa án hai cấp tỉnh Phú Yên xác định vợ chồng chị C, anh V có được 

khối tài sản gồm: 414.000.000 đồng, 08 cây vàng, 04 lô đất tại thôn Đ, xã T và 

01 lô đất tại thôn Q, xã H là không đúng, vì nguồn tài sản này được tạo nên từ hoạt 

động kinh doanh mua bán bò hơi, mà ông là người đứng tên đăng ký kinh doanh, 

tiền vốn là của ông, anh V chỉ là người phụ giúp. Việc mua bán bò hơi của ông từ 

năm 1975 cho đến nay không chỉ có dân ở xã H biết, mà còn những người thường 

xuyên mua bán bò với ông đều biết và việc ông mua bán bò hơi được Chi cục Thú y 

tỉnh Phú Yên cấp Giấy đăng kiểm cho ông khi xuất hàng đi các tỉnh khác (có danh 

sách kèm theo đơn khởi kiện).  

Ngoài ra, ông Nguyễn D khẳng định, việc mua bán 04 lô đất tại thôn Đ, xã T 

do ông là người trực tiếp đi giao dịch mua bán và giao tiền mặt cho ông Nguyễn 

Hữu Đ. Lúc đầu, ông đặt cọc 50.000.000 đồng, sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ 

tại Ủy ban nhân dân xã T, chính ông đã đưa đủ số tiền còn lại là 350.000.000 đồng 

cho ông Đ, mục đích của việc mua đất là để bán kiếm lời; 01 lô đất tại thôn Q, xã 

H cũng do ông mua để xây cất chuồng, phục vụ việc mua bán bò, ông là người 

trực tiếp giao dịch và đưa tiền cho bà Lê Thị O. Lý do ông để vợ chồng chị C, anh 

V đứng tên 05 lô đất là vì ông con đông, nếu có gì bất trắc sẽ bất lợi cho vợ chồng 

chị C, anh V (thời điểm này hai người đang chung sống hòa thuận).  

Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu chia đôi (ông D sở hữu ½, vợ chồng chị C và 

anh V sở hữu ½) khối tài sản, gồm: 414.000.000 đồng (lúc xảy ra tranh chấp anh V 

giữ 235.000.000 đồng, chị C giữ 179.000.000 đồng), 08 cây vàng (chị C giữ), 04 

lô đất tại thôn Đ, xã T và 01 lô đất tại thôn Q, xã H. 

Bị đơn chị Lê Thị Mỹ C trình bày:  

Chị không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn D, vì toàn bộ khối tài 

sản gồm: 414.000.000 đồng, 08 cây vàng, 04 lô đất tại thôn Đ, xã T và 01 lô đất tại 

thôn Q, xã H là tài sản chung của chị và anh V có được trong thời kỳ hôn nhân, do 

chị và anh V mua bán bò mà có, không phải là tài sản chung của vợ chồng chị với 

ông Nguyễn D.  

Về thời gian tạo lập khối tài sản chung: Thực tế vợ chồng chị đã sống chung từ 

năm 1999, nhưng chưa đăng ký kết hôn, đến năm 2003 mới làm giấy đăng ký kết hôn. 

Do đó, thời gian tạo lập khối tài sản chung là từ năm 1999 đến năm 2009.  

Về quá trình hình thành khối tài sản chung: Vốn làm ăn của hai vợ chồng lúc 

mới cưới là 02 lượng vàng (bên gia đình chị cho 1,4 lượng vàng, bên gia đình anh 

V cho 06 chỉ vàng). Chị không nhớ rõ quy trình làm ăn của anh V, nhưng chị có 

phụ giúp trông coi và nhận tiền bán bò (chuyển khoản qua Ngân hàng); chị lo nội trợ 

và chăm sóc các con, còn anh V thì lo làm ăn cho gia đình. Quá trình kinh doanh, 

vợ chồng chị chỉ mượn giấy phép đăng ký kinh doanh của ông Nguyễn D để mua bán 

bò, không hùn vốn chung hay làm ăn chung với ông D. 

Đối với 04 lô đất tại thôn Đ, xã T, ông Nguyễn D chỉ chỗ cho vợ chồng chị 
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mua. Khi giao tiền cho ông Nguyễn Hữu Đ gồm có 03 người (chị, anh V và ông D), 

tiền mua đất do chị rút từ tài khoản Ngân hàng 300.000.000 đồng, bán 06 chỉ vàng 

được 100.000.000 đồng và chuyển khoản trả đủ cho ông Nguyễn Hữu Đ 

400.000.000 đồng. Sau đó, chị nhờ ông D làm thủ tục, chị và anh V chỉ ký tên; tất 

cả 04 lô đất tại thôn Đ, xã T do chị và anh V đứng tên đăng ký quyền sử dụng đất.  

Đối với số tiền 179.000.000 đồng và 08 lượng vàng: Số tiền 179.000.000 đồng 

chị gửi ở Ngân hàng, còn 08 chỉ vàng chị đang giữ.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn V trình bày: 

Anh (V) và chị Lê Thị Mỹ C kết hôn từ năm 1999, nhưng do cha mẹ không 

đồng ý nên chị C sống tại xã A và sinh đuợc 02 người con chung. Năm 2003, mẹ 

anh bệnh chết, đến năm 2004, chị C về sống chung với gia đình anh và ông Nguyễn 

D. Thời gian sống chung, anh phụ giúp ông D mua bán bò hơi, còn chị C lo công 

việc nội trợ gia đình. Sau đó, do mâu thuẫn nên anh và chị C ly hôn.  

Về tài sản trong gia đình là của ông Nguyễn D (từ vốn đến giấy phép đăng ký 

kinh doanh, việc mua bán bò là của ông D), do đó số tài sản gồm: 414.000.000 

đồng (khi xảy ra tranh chấp anh giữ 235.000.000 đồng, chị C giữ 179.000.000 

đồng), 08 cây vàng (chị C giữ), 04 lô đất tại thôn Đ, xã T và 01 lô đất tại thôn Q, 

xã H là của cha anh (ông D). Do mẹ anh chết, nên cha anh (Nguyễn D) giao cho chị 

C quản lý. Chị C cho rằng đây là tài sản chung của anh và chị C là không đúng. 

Nay ông Nguyễn D cho anh bao nhiêu thì anh hưởng, anh không tranh chấp với ông 

Nguyễn D. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2016/HNGD-ST ngày 27-7-2016, Tòa án 

nhân dân huyện P:  

Áp dụng Điều 61, Điều 62 của Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 256 của Bộ 

luật Dân sự; tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Ông Nguyễn D được chia 212.000.000 đồng, 04 cây vàng 9999; được quyền sử 

dụng đất 02 lô đất (ký hiệu M15, M16), tại: Thôn Đ, xã T, huyện P, tỉnh Phú Yên, 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện P cấp cho 

anh Nguyễn Văn V và chị Lê Thị Mỹ C. Ông Nguyễn D được quyền sở hữu 01 

chuồng bò gắn với diện tích đất 226 m2 thuộc số thửa 515-1, tờ bản do 301B, có vị 

trí: Hướng Đông giáp đường bê tông trong xóm, hướng Tây giáp đất ông Nguyễn D, 

hướng Nam giáp đất bà Lê Thị O, hướng Bắc giáp đất ông Nguyễn Khắc T tại thôn 

Q, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên trị giá 12.505.316 đồng và có nghĩa vụ thanh toán 

lại cho chị C 3.126.329 đồng và thanh toán lại cho anh V 3.126.329 đồng.  

Anh Nguyễn Văn V được chia 106.000.000 đồng, 02 cây vàng 9999, được 

quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất lô đất số 14 

BO 490754 do Ủy ban nhân dân huyện P cấp ngày 22-11-2013 cho chị Lê Thị 

Mỹ C; Anh Nguyễn Văn V đang chiếm giữ 235.000.000 đồng nhưng được chia 

106.000.000 đồng nên anh V phải giao trả cho ông D 129.000.000 đồng.  

Chị Lê Thị Mỹ C được chia 106.000.000 đồng, 02 cây vàng 9999, được 

quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất lô đất số 

13 BO 490754 do Ủy ban nhân dân huyện P cấp ngày 22-11-2013 cho chị Lê Thị 

Mỹ C; chị C đang chiếm giữ 179.000.000 đồng nhưng được chia 106.000.000 đồng 

nên chị C phải giao trả cho ông Nguyễn D 73.000.000 đồng; Chị C đang giữ 08 cây 

127



4 

 

vàng 9999 nên chị C phải giao trả cho ông D 04 cây vàng 9999, chị C phải giao trả 

cho anh V 02 cây vàng 9999. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 112.906.342 đồng và tiền lãi mà chị C đã nộp tại Cơ 

quan thi hành án dân sự huyện P để đảm bảo thi hành án theo Sổ tiết kiệm có kỳ 

hạn AL 0794246 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện P gửi tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - C nhánh huyện P, tỉnh Phú Yên. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí định giá, quy định 

về thi hành án và thông báo quyền kháng cáo của các đương sự. 

- Ngày 08-8-2016, chị Lê Thị Mỹ C kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.  

- Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 497/KN-VKS-DS ngày 11-8-2016, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Phú Yên đề nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn; xem xét giải quyết việc chia tài sản chung là chiếc xe 

mô tô hiệu Exciter và việc miễn giảm nộp án phí. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 18-5-2017, Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Yên: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện P và yêu cầu kháng 

cáo của bị đơn chị Lê Thị Mỹ C, sửa bản án sơ thẩm.  

Áp dụng Điều 59, Điều 62 của Luật Hôn nhân và gia đình; các Điều 166, 210, 

223 của Bộ luật Dân sự; tuyên xử:  

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn D về việc yêu cầu chia 

hai số tài sản chung với vợ chồng anh V, chị C, gồm: 414.000.000 đồng (anh V giữ 

235.000.000 đồng, chị C giữ 179.000.000 đồng), 08 cây vàng (chị C giữ); 04 lô đất 

tại thôn Đ, xã T trị giá 400.000.000 đồng; 01 lô đất tại thôn Q, xã H trên đất có 

01 chuồng bò trị giá 36.650.634 đồng. Tổng giá trị là 1.129.050.634 đồng, vì 

không có căn cứ.  

- Công nhận tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của anh V, chị C gồm: 04 lô 

đất tại thôn Đ, xã T trị giá 400.000.000 đồng; 01 lô đất tại thôn Q, xã H trên đất có 

chuồng bò trị giá 36.650.634 đồng; tiền mặt 414.000.000 đồng (anh V giữ 

235.000.000 đồng, chị C giữ 179.000.000 đồng); 08 lượng vàng 24k (chị C giữ); 

tổng giá trị là 1.129.050.634 đồng. Anh V được chia 06/10 phần tương ứng là 

677.430.380,4 đồng, chị C được chia 04/10 phần tương ứng là 451.620.253,6 đồng. 

Cụ thể, anh V và chị C được chia tài sản chung như sau: 

 + Anh Nguyễn Văn V được chia: 02 lô đất có ký hiệu M15, M16 tại thôn Đ, 

xã T, huyện P, tỉnh Phú Yên trị giá 200.000.000 đồng; 01 lô đất tại thôn Q, xã H, 

huyện P, tỉnh Phú Yên, trên đất có xây dựng 01 chuồng bò; trị giá đất và chuồng bò 

là 36.650.634 đồng; 04 lượng vàng 24k trị giá 139.200.000 đồng; số tiền mặt 

301.579.746,4 đồng. Tổng giá trị tài sản được chia 677.430.380,4 đồng.  

+ Chị Lê Thị Mỹ C được chia: 02 lô đất có ký hiệu M13, M14 tại thôn Đ, xã 

T, huyện P, tỉnh Phú Yên trị giá 200.000.000 đồng; 04 lượng vàng 24k trị giá 

139.200.000 đồng; số tiền mặt 112.420.253,6 đồng. Tổng giá trị 451.620253,6 

đồng.  
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Anh Nguyễn Văn V đang quản lý 235.000.000 đồng, chị Lê Thị Mỹ C đang 

quản lý 179.000.000 đồng và 08 lượng vàng 24k, nên chị Lê Thị Mỹ C phải giao lại 

cho anh Nguyễn Văn V 04 lượng vàng 24k và số tiền 66.579.746,4 đồng. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 112.906.342 đồng và tiền lãi mà chị C đã nộp tại cơ 

quan thi hành án dân sự huyện P theo sổ tiết kiệm có kỳ hạn AL 0794246 do C cục 

Thi hành án dân sự huyện P gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - 

C nhánh huyện P, tỉnh Phú Yên để đảm bảo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án phúc thẩm còn quyết định về án phí và chi phí tố tụng. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 

04-02-2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Đề nghị 

Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm 

theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DS-PT ngày 18-5-2017 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

18/2016/HNGĐ-ST ngày 27-7-2016 của Tòa án nhân dân huyện P. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Hồi đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Về Tố tụng:  

Ông Nguyễn D khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng anh 

Nguyễn Văn V và chị Lê Thị Mỹ C, sau khi chị C ly hôn anh V. Đây là tranh chấp 

thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, do đó Tòa án cấp sơ thẩm (lần 2) xác định 

quan hệ pháp luật “Tranh chấp chia tài sản chung” và ghi tiêu đề “HNGĐ-ST” là 

đúng quan hệ pháp luật cần giải quyết. Tòa án cấp phúc thẩm (lần 2), mặc dù vẫn 

xác định “Yêu cầu chia tài sản chung”, nhưng lại ghi tiêu đề “DSPT” là không 

chính xác.   

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần 1 (năm 2010 - 2011), Tòa 

án cấp sơ thẩm và Tòa án án phúc thẩm chưa xác minh làm rõ ông Nguyễn D 

đứng tên đăng ký kinh doanh với tư cách là cá nhân? hay với tư cách là đại diện hộ 

gia đình? chưa xác minh tại địa phương và các khác hàng của ông Nguyễn D về 

việc khinh doanh của ông Nguyễn D và anh Nguyễn Văn V để làm căn cứ xác 

định có việc ông Nguyễn D và anh Nguyễn Văn V góp vốn kinh doanh không? 

mà chỉ căn cứ vào lời khai của chị Lê Thị Mỹ C, biên bản kê khai tài sản của vợ 

chồng anh Nguyễn Văn V, chị Lê Thị Mỹ C để xác định 08 cây vàng, 

440.000.000 đồng và 05 lô đất là tài sản riêng của vợ chồng anh V, từ đó chia đôi 

tài sản cho hai người; do đó, cả hai bản án này đã bị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân 

tối cao hủy để xét xử sơ thẩm lại. 

[2.2]. Sau khi hai bản án nêu trên bị hủy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác minh, 

thu thập lại chứng cứ, thể hiện:  

- Từ năm 1975, ông Nguyễn D đã hành nghề mua bán bò hơi đi các tỉnh, cho 

đến năm 2010 là 35 năm. Các khách hàng mua bò ở các tỉnh, thành và những 
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người vận chuyển đường dài đều khẳng định chỉ có một mình ông Nguyễn D là 

người mua bán bò, không thấy vợ chồng anh Nguyễn Văn V, chị Lê Thị Mỹ C. Các 

cơ quan chức năng cũng xác nhận ông Nguyễn D đăng ký kinh doanh cá nhân ông 

và thể hiện qua Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy nộp thuế, Giấy kiểm dịch thú y; còn 

anh Nguyễn Văn V (là con trai của ông D) chỉ là người phụ giúp việc cho ông D. 

- Chị Lê Thị Mỹ C chính thức về chung sống với anh Nguyễn Văn V tại gia 

đình ông Nguyễn D từ năm 2003 đến năm 2008. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với anh 

V, nên chị C bỏ về nhà cha, mẹ mình và gửi đơn ly hôn; thời gian chị C phụ giúp 

trong gia đình ông D được 5 năm, công việc chủ yếu của chị C là nội trợ và chăm 

sóc 04 người con nhỏ. Do vợ ông D chết, nên trong thời gian chị C sống chung 

với anh V, hầu như vốn buôn bán bò và tiền giao nhận cho các khách hàng, ông D 

đều giao cho chị C quản lý và thời gian này, chị C có phụ giúp ông D trong việc 

gửi tiền tại Ngân hàng và chuyển khoản cho các khách hàng.  

- Đối với 05 lô đất, do ông Nguyễn D đông con nên ông D đã giao cho vợ 

chồng anh Nguyễn Văn V đứng tên để tránh tranh chấp sau này với các người con 

khác của ông D; những người bán đất đều xác nhận ông D là người trực tiếp đi 

mua và trực tiếp giao tiền, còn chị C và anh V không chứng minh được tiền giao 

đất là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Quá trình giải quyết vụ án, 

chị C có cung cấp 02 biên lai rút tiền tại Ngân hàng, nhưng qua đối chiếu, thì cả 

02 biên lai này đều không phù hợp với thời gian ông Nguyễn D giao dịch với 

người bán đất.  

[2.3]. Căn cứ vào các chứng cứ như nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm (lần 2) 

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn D; công nhận tài sản chung của 

ông Nguyễn D và vợ chồng anh Nguyễn Văn V, chị Lê Thị Mỹ C”; đồng thời, xét 

công sức của ông Nguyễn D, nên đã chia cho ông D được hưởng 50% tài sản, vợ 

chồng chị anh V, C được hưởng 50% tài sản là đúng pháp luật. Tòa án cấp phúc 

thẩm (lần hai) xác định toàn bộ tài sản là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của 

anh Nguyễn Văn V với chị Lê Thị Mỹ C, từ đó “Không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông Nguyễn D về yêu cầu chia hai số tài sản chung với vợ chồng anh 

Nguyễn Văn V và chị Lê Thị Mỹ C” là không xác định đúng sự thật khách quan 

của vụ án, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông 

Nguyễn D. 

Vì các lẽ trên; 

        

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 343 và Điều 344 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/QĐKNGĐT-

VKS-DS ngày 04-02-2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 18-5-2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Phú Yên. 

3. Giữ nguyên Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 18/2016/HNGĐ-ST 

ngày 27-7-2016 của Tòa án nhân dân huyện P về việc “Tranh chấp chia tài sản 
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chung”, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn D với bị đơn là chị Lê Thị Mỹ C; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn V. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 
 

 

Nơi nhận: 

- TAND/VKSND huyện P; 

- TAND/VKSND tỉnh Phú Yên; 

- TANDTC - Vụ II; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Chi cục THADS huyện P; 

- Các đương sự (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (02 bản),    

   Phòng HCTP và Phòng LTHS.                 

         TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                   Phạm Việt Cường 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ỦY BAN THẨM PHÁN 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hà. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông 

Phạm Việt Cường.  

- Thư ký phiên tòa:  Bà Vương Thị Lan - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Thế Vinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình: “Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Kiều K (tên gọi khác: Dương), sinh năm 1989; địa

chỉ cư trú: Thôn Ph, xã E, huyện C, tỉnh Đắc Lắk. 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 1990; địa chỉ cư trú: Thôn Ph1, xã E1,

huyện K, tỉnh Đắc Lắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Chị Phạm Thị Kiều K và anh Nguyễn Hữu P kết hôn trên cơ sở tự nguyện, đăng 

ký kết hôn ngày 27-7-2016, tại Ủy ban nhân dân xã E1, huyện K, tỉnh Đắc Lắk. Tuy 

nhiên, sau khi kết hôn một thời gian, thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do 

tính tình không hợp, thường xuyên bất đồng quan điểm trong cuộc sống, do đó chị K 

bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống từ khoảng tháng 3-2017. Nay, xét thấy mâu thuẫn vợ chồng 

đã trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt 

được, nên chị Phạm Thị Kiều K và anh Nguyễn Hữu P thuận tình ly hôn.  

- Về con chung: Anh, chị xác nhận có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc T, sinh 

ngày 30-11-2016. Khi cháu T được 04 tháng tuổi, chị K bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, 

để lại cháu T cho anh P nuôi dưỡng. Nay, anh, chị cùng đề nghị xin được nuôi con 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

  TẠI ĐÀ NẴNG 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2019/HNGĐ-GĐT 

Ngày 27-02-2019. 

V/v: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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chung, chị K yêu cầu anh P cấp dưỡng tiền nuôi con, còn anh P không yêu cầu chị K 

cấp dưỡng tiền nuôi con.  

- Về tài sản chung: Vợ chồng cùng xác nhận không có tài sản chung và không có 

công nợ chung, nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05-3-2018,  

Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắc Lắk: 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 51, 55, 

58, 81, 82, 83, 110, 116 và Điều 117 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 

5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường 

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

phí Tòa án, quyết định:  

- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K và 

anh Nguyễn Hữu P.  

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30-11-2016 cho anh Nguyễn 

Hữu P trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháu T đủ 18 

tuổi. Chị Phạm Thị Kiều K được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không 

ai có quyền ngăn cản.  

- Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Ghi nhận việc chị Phạm Thị Kiều K tự nguyện cấp 

dưỡng mỗi tháng 1.000.000 đồng để nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30-11-2016 cho 

đến khi cháu T tròn 18 tuổi.  

- Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu, nên Tòa án không 

giải quyết.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí; quyền, nghĩa vụ thi hành án 

và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 08-3-2018, chị Phạm Thị Kiều K kháng cáo xin được nuôi con chung, 

không yêu cầu anh Nguyễn Hữu P cấp dưỡng tiền nuôi con.  

Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vắng mặt anh Nguyễn Hữu P, với ý do: Tòa án đã 

tống đạt thông báo triệu tập phiên tòa phúc thẩm hợp lệ 02 lần, nhưng anh P đều vắng 

mặt không có lý do. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị K giữ nguyên nội dung yêu cầu tại 

đơn khởi kiện và đơn kháng cáo. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07-6-

2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắk quyết định: 

Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Phạm Thị Kiều K; sửa Bản án Hôn nhân và gia 

đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05-3-2018 của Tòa án nhân dân huyện K. 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 4 Điều 147, Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các 

Điều 51, 55, 58, 81, 82, 83, 110, 116 và Điều 117 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí lệ phí Tòa án, tuyên xử:  
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- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều K và 

anh Nguyễn Hữu P.  

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 30-11-2016 cho chị Phạm 

Thị Kiều K trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháu T 

đủ 18 tuổi. Anh Nguyễn Hữu P được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, 

không ai có quyền ngăn cản. 

- Về cấp dưỡng nuôi con: Chị Phạm Thị Kiều K không yêu cầu anh Nguyễn 

Hữu P cấp dưỡng nuôi con chung.  

- Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu, nên Tòa án không 

giải quyết.  

Ngày 06-7-2018, anh Nguyễn Hữu P có “Đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm”, với 

nội dung: Tòa án cấp phúc thẩm không tống đạt thông báo xét xử, không giao bản án 

phúc thẩm. Khi có quyết định thi hành án anh mới biết việc thay đổi giao con chung 

cho chị K nuôi dưỡng là vi phạm tố tụng; anh không nhất trí việc cấp phúc thẩm giao 

con cho chị K nuôi dưỡng, anh đề nghị được nuôi con như bản án sơ thẩm đã quyết 

định. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 114/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS 

ngày 10-10-2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm huỷ Bản án Hôn 

nhân    và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07-6-2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắc Lắk để xét xử phúc thẩm lại, theo đúng quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án Hôn 

nhân và gia đình phúc thẩm, giữ nguyên bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về tố tụng: 

- Về phạm vi xét xử phúc thẩm:  

Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Phạm Thị Kiều K chỉ kháng cáo Bản án Hôn nhân và 

gia đình sơ thẩm về “Phần con chung”. Trong nhận định của Bản án phúc thẩm cũng 

chỉ xem xét về “Phần con chung”, nhưng phần quyết định của Bản án phúc thẩm lại 

quyết định cả “Về quan hệ hôn nhân, về tài sản, nợ chung” là không đúng theo quy 

định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

- Về sự có mặt của đương sự: 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng: Trước khi xét xử, Tòa án cấp 

phúc thẩm đã tống đạt các thông báo, quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm cho 

anh Nguyễn Hữu P qua dịch vụ bưu chính (thể hiện tại các phiếu báo phát - bút lục số 

83, 84, 86). Anh Nguyễn Hữu P không nhận được các văn bản tố tụng nêu trên là do 

lỗi của Bưu điện huyện K (tại Công văn số 23/BĐH.KRP ngày 25-9-2018, Bưu điện 

huyện K xác nhận do ông Nguyễn Thanh T1 nhân viên bưu tá phát nhầm cho người 
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khác cùng tên P ở thôn Ph1 - bút lục số 102). Như vậy, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử 

vắng mặt anh Nguyễn Hữu P là thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

227, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2]. Về nội dung: 

- Về việc nuôi con chung: Quá trình giải quyết vụ án chị Phạm Thị Kiều K và 

anh Nguyễn Hữu P đều có nguyện vọng xin được nuôi cháu Nguyễn Đắc T, sinh ngày 

30-11-2016. Khoản 3 Điều 81 của Luật  Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ 

không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc 

cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”. Trong vụ án này, chỉ vì mâu 

thuẫn vợ chồng, chị Phạm Thị Kiều K tự ý về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, bỏ lại cháu T 

mới được 04 tháng tuổi cho anh Nguyễn Hữu P nuôi dưỡng. Tại các Biên bản xác 

minh cùng ngày 23-01-2018 (bút lục số 19, 20, 24), Ban tự quản thôn và Chi hội phụ 

nữ thôn Ph1, xã E1, huyện K xác nhận: “Anh Nguyễn Hữu P nuôi dưỡng, chăm sóc 

cháu Nguyễn Đắc T rất tốt. Anh P có việc làm tại Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Nữ Vương, thu nhập ổn định, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi cháu T”.  

Mặc dù, khoản 3 Điều 81 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Con 

dưới 36 tháng tuổi phải giao cho mẹ trực tiếp nuôi…”, nhưng chị K đã không nuôi cháu 

T từ khi cháu được 04 tháng tuổi. Hiện tại, cháu T đã quen với điều kiện, môi trường 

sống và được anh P nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo trong điều kiện tốt nhất; nếu giao 

cháu T cho chị K nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường của cháu. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét một cách 

toàn diện, tiếp tục giao cháu T cho anh P trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc là có căn cứ. 

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng là không 

phù hợp, chưa xem xét đầy đủ đến quyền và lợi ích hợp pháp về mọi mặt của cháu T. 

- Về việc cấp dưỡng nuôi con: 

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Nguyễn Hữu P không yêu cầu cấp dưỡng, còn chị Phạm 

Thị Kiều K có ý kiến: “Nếu Tòa án giao con cho anh P nuôi dưỡng, chị tự nguyện cấp 

dưỡng 1.000.000 đồng/tháng”. Thu nhập của chị Phạm Thị Kiều K là 6.000.000 

đồng/tháng, do đó mức cấp dưỡng mà chị K tự nguyện là phù hợp. 

[3]. Đối với việc nuôi con chung sau khi ly hôn: Nếu chị Phạm Thị Kiều K có đủ 

căn cứ cho rằng anh Nguyễn Hữu P không còn đủ điều kiện nuôi con chung hoặc ngược 

đãi con chung, thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con, 

cũng như thay đổi mức cấp dưỡng và P thức cấp dưỡng nuôi con chung theo quy định 

của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Vì các lẽ trên;    

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 343, Điều 344 Bộ luật tố tụng dân sự.  
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1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 114/2018/QĐKNGĐT 

ngày 10-10-2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07-6-2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắk và giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm  

số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05-3-2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắc Lắk.  

       Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắc Lắk; 

- TANDTC - Vụ 3; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắc Lắk; 

- TAND huyện K; 

- VKSND huyện K; 

- Chi cục THA dân sự huyện K; 

- Các đương sự (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: H/sơ vụ án; Phòng GĐKT I (03bản),    

  HCTP, LTHS.                    

                TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

 PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

                   Lê Thị Ngọc Hà 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Ngọc Hà. 

Các Thẩm phán: ông Trần Minh Tuấn và ông Nguyễn Văn Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

bà Bùi Thị Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình về “Kiện xin ly hôn” giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1984; nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú: thôn C, xã P, huyện V, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Bị đơn: chị Lê Thị Q, sinh năm 1982; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn

C, xã P, huyện V, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Anh Nguyễn Văn B và chị Lê Thị Q kết hôn trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết 

hôn ngày 12-5-2008, tại Ủy ban nhân dân xã P, huyện V, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi 

kết hôn, vợ chồng chung sống hạnh phúc một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Do 

mâu thuẫn trầm trọng, nên khoảng tháng 9-2014, chị Q cùng các con về nhà cha mẹ 

ruột sinh sống. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích của hôn nhân 

không đạt được, nên anh B có đơn xin ly hôn chị Q. 

Tại Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 114/2015/HNGĐ-ST ngày 20-11-2015, 

Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: 

 p dụng Điều 51; Điều 55; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Lu t Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; Điều 202 Bộ lu t tố tụng Dân sự. 

1. Công nh n sự thu n tình ly hôn giữa anh Nguyễn Văn B và chị Lê Thị Q.

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 07/2017/HNGĐ-GĐT 

Ngày 11-7-2017 

V/v tranh chấp về ly hôn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Công nh n sự thỏa thu n của các đương sự; giao con là Nguyễn Thị B, sinh ngày 

07-10-2006 cho anh Nguyễn Văn B chăm sóc, nuôi dưỡng; giao con là Nguyễn Văn 

A, sinh ngày 02-10-2014 cho chị Lê Thị Q chăm sóc, nuôi dưỡng; hai bên không 

phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành án và công 

bố quyền kháng cáo theo quy định của pháp lu t. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 32/2017/KN-DS-VC2 ngày 28-4-2017, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án Hôn 

nhân gia đình sơ thẩm số 114/2015/HNGĐ-ST ngày 20-11-2015 của Tòa án nhân 

dân huyện Phú Vang; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Phú Vang giải 

quyết lại với lý do: quá trình thụ lý, giải quyết vụ kiện ly hôn giữa nguyên đơn anh 

Nguyễn Văn B với bị đơn chị Lê Thị Q, Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nh n kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 
 

Tại Đơn xin khiếu nại ngày 19-02-2016, chị Lê Thị Q đề nghị xem xét, hủy Bản án 

Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 114/2015/HNGĐ-ST ngày 20-11-2015 của Tòa án nhân 

dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với lý do: các văn bản đứng tên chị có trong 

hồ sơ vụ án là giả mạo, không phải do chị viết, vì chị không đồng ý ly hôn, đồng thời 

trong suốt quá trình giải quyết vụ án, chị không nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào 

của Tòa án.  

Sau khi nh n được đơn khiếu nại của chị Lê Thị Q, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

tiến hành xác minh, kết quả như sau: 

- Anh Nguyễn Văn B thừa nh n: “Đơn xin xét xử vắng mặt” đề ngày 22-10-2015 

đứng tên Lê Thị Q là do anh giả chữ ký của chị Q, ký vào đơn và đem đến Ủy ban 

nhân dân xã P, huyện V chứng thực chữ ký. 

- Ông Nguyễn Văn V, Cán bộ Ủy ban nhân dân xã và ông Lê Văn B, Phó chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã P thừa nh n: chị Lê Thị Q không trực tiếp đến yêu cầu 

chứng thực, mà anh B tự cầm “Đơn xin xét xử vắng mặt” đề tên chị Lê Thị Q đến 

yêu cầu chứng thực chữ ký của chị Q, vì tin tưởng và để tạo điều kiện cho người 

dân, nên ông B xác nh n chữ ký.   

Như v y, việc Ủy ban nhân dân xã P, huyện V chứng thực chữ ký của chị Lê Thị 

Q trong “Đơn xin xét xử vắng mặt” là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 

23, Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-02-2015 của Chính phủ về chứng 

thực chữ ký, dẫn đến việc Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế xét 
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xử vắng mặt chị Lê Thị Q là không đúng quy định của pháp lu t, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của chị Q. 

Ngoài ra, tại Bản tự khai ngày 19-10-2015, anh Nguyễn Văn B thừa nh n vì hai vợ 

chồng mâu thuẫn nên chị Lê Thị Q đã bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống từ khoảng tháng 9-

2014. Như v y, tại thời điểm anh B khởi kiện, chị Q đã không còn cư trú tại thôn C, 

xã P, huyện V, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu anh B cung cấp địa chỉ 

mới của chị Q, không xác minh, làm rõ hiện tại chị Q đang cư trú tại đâu?, mà căn 

cứ vào xác nh n của Ủy ban nhân dân xã P tại “Đơn xin xác nh n” nơi cư trú ngày 

05-10-2015 (do anh B nộp) để xác định nơi cư trú của chị Q tại thôn C, xã P, huyện 

V là không đúng quy định của pháp lu t; từ đó, toàn bộ các văn bản tố tụng, Tòa án 

nhân dân huyện Phú Vang đều gửi cho chị Q theo địa chỉ: thôn thôn C, xã P, huyện 

V là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 152 Bộ lu t tố tụng Dân sự năm 2004 

(sửa đổi, bổ sung năm 2011). Do đó, việc chị Lê Thị Q cho rằng không nh n được 

các văn bản tố tụng của Tòa án là có căn cứ.   

Như v y, quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm cho chị Lê Thị Q 

không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền và lợi ích hợp 

pháp không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp lu t; đồng thời, chị Q không 

đồng ý ly hôn như bản án sơ thẩm đã nh n định, nên có đơn khiếu nại, do đó cần hủy 

Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 114/2015/HNGĐ-ST ngày 20-11-2015 của 

Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết lại theo thủ 

tục chung. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337; khoản 3 Điều 343 và Điều 345 Bộ lu t tố 

tụng Dân sự năm 2015; 

1. Hủy toàn bộ Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 114/2015/HNGĐ-ST 

ngày 20-11-2015 của Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

về việc “Kiện xin ly hôn” giữa nguyên đơn, anh Nguyễn Văn B với bị đơn, chị    

Lê Thị Q. 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, theo đúng quy định của pháp lu t. 
 

Nơi nh n: 

- TANDTC - Vụ III;                                                      TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

- TAND huyện Phú Vang                                           PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(02 bản, kèm theo h/sơ vụ án); 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;                                        (đã ký và đóng dấu) 
- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- Chi cục THA DS huyện Phú Vang; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);                                            Lê Thị Ngọc Hà 
- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.    
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:18/2021/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 23/02/2021   

V/v “Tranh chấp về thay đổi người 

trực tiếp nuôi con” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Xuân 

Các Thẩm phán:                          Ông Phạm Hồng Phong 

                                                    Ông Đặng Văn Thành 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Mai Phương - Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị 

Thanh Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 23/02/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hôn nhân gia đình về “Tranh chấp về thay 

đổi người trực tiếp nuôi con”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Kim H, sinh năm 1985; Địa chỉ: Căn hộ 10.2, Lầu 10, 

Chung cư L, Số 98-126 Đường Nguyễn Tri Ph, Phường A, Quận B, Thành phố C.  

2. Bị đơn: Ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L, sinh năm 1987; Địa chỉ: 22 Đường Lý 

Tự T, phường D, quận F, thành phố G. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 16/7/2019 và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Đỗ Thị Kim H trình bày: 

Tại Bản án số 08/2018/HN-PT ngày 16/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố G 

giải quyết vụ án ly hôn giữa bà và ông L. Trong quá trình chung sống cả hai có 01 con 

chung là cháu Ngô Bửu Lng, sinh ngày 20/9/2015. Thời điểm giải quyết ly hôn thì bà 
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thống nhất giao con cho ông L nuôi dưỡng vì bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của bà nên chưa giải quyết vấn đề con chung và bà cũng muốn thoát 

khỏi quan hệ hôn nhân nên cũng tự nguyện giao con cho ông L nuôi dưỡng và không 

đặt vấn đề cấp dưỡng nuôi con chung. 

Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực một thời gian thì việc bà thăm con, đưa con 

đi chơi cũng như yêu cầu được nói chuyện với con qua điện thoại để mẹ con có sự 

gần gũi, gắn bó thì không được ông L cũng như gia đình tạo điều kiện, cũng như xây 

dựng cho cháu Lng hình ảnh không tốt về mẹ cháu. 

Nếu sự việc tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến bà và con. Bà yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con vì ông L đã hạn chế quyền thăm con của bà, hiện nay cháu Lng còn nhỏ, 

đang ở lứa tuổi định hình nhân cách sống nên rất cần sự chăm sóc và sự dạy dỗ của 

người mẹ. Đồng thời, bà xác định có đủ điều kiện để chăm sóc, giáo dục con chung 

một cách tốt nhất. 

Bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L trong quá trình tố tụng trình bày: 

Ông và bà H có quan hệ vợ chồng, sau đó bà H nộp đơn yêu cầu xin ly hôn nhưng 

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu ly hôn, bà H kháng cáo để yêu cầu ly hôn cho bằng 

được. Khi đó, bà H đồng ý giao cháu Ngô Bửu Lng chưa đầy ba tuổi cho ông nuôi 

dưỡng, nay bà H muốn giành quyền nuôi con với những lý do không đúng sự thật nên 

ông có các ý kiến như sau: 

Bà H cho rằng ông ngăn cản, từ chối không cho gặp con là không đúng sự thật. 

Vì sau khi bản án phúc thẩm vào ngày 18/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố G có 

hiệu lực pháp luật thì bản thân ông và gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà H về 

nhà thăm con, ngủ lại với con và đi chơi với con rất bình thường. Vào những ngày 

cuối tuần bà H xuống thăm con mà trùng với lịch đi nhà thờ thì ông và gia đình cũng 

tạo điều kiện đi chung, ăn chung với gia đình. Thỉnh thoảng bà H có công việc đi qua 

Cần Thơ đột xuất có lúc ghé 2h - 3h sáng để thăm con và chơi với con bình thường, 

bà H còn chụp ảnh chung với gia đình ông và cháu Lng đưa lên trang cá nhân hay báo 

chí. 

Từ khi bà H nộp đơn lên tòa án thì vẫn về thăm con, ngủ trưa cùng con và dẫn 

con đi chơi bình thường. Ông và gia đình từ trước đến nay vẫn tạo điều kiện tốt nhất 

để con được gần cha mẹ, chưa từng và không bao giờ có suy nghĩ can ngăn việc thăm 

nom như bà H trình bày. 

Việc bà H cho rằng ông không tạo điều kiện gọi điện thoại thấy hình (Facetime) 

hay gửi hình ảnh của con thì ông có ý kiến như sau: 
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Gia đình ông chỉ có ông, ba mẹ và cháu Lng, bản thân ông phải đi làm việc, có 

thời gian rảnh thì hỗ trợ công việc gia đình, chăm sóc con và giáo dục con để con hình 

thành nhân cách tốt nên ông không thể nào cũng rảnh để cầm điện thoại phục vụ cho 

bà H nói chuyện với con. Thỉnh thoảng ông đi công tác vài ngày không thể phục vụ 

yêu cầu của bà H nói chuyện với con và đó là lý do bà H cho rằng ông ngăn cản là sai 

sự thật. 

Từ khi bà H công kích ông và gia đình trên truyền thông thì mẹ ông bị sốc nặng 

và sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng do đó vì thương cha mẹ nên ông không đồng ý 

cho mẹ ông cầm điện thoại cho cháu Lng nói chuyện với bà H để bà H ghi âm, lưu lại 

hình ảnh của mẹ ông để mẹ ông có thời gian nghỉ ngơi. 

Trước đây ông gửi hình ảnh của con cho bà H xem rất bình thường nhưng sau này 

bà H sử dụng những hình ảnh này cùng những lời lẽ sai lệch đưa lên truyền thông và 

sử dụng để dàn dựng chứng cứ lên tòa nên ông rất cẩn trọng khi gửi ảnh. Bà H cho 

rằng, ông cố tình ngăn cản thì làm sao bà H có những hình ảnh hay đoạn clip gửi kèm 

hồ sơ khởi kiện. 

Hiện nay,cháu Lng đang học ổn định ở trường mẫu giáo S có bề dày lịch sử gần 

70 năm, phương pháp giáo dục mầm non tại đây rất được xã hội tín nhiệm. Vì tình 

thương và sự an toàn của con nên hàng ngày việc đi học đích thân ông và ông bà nội 

đưa rước. Mặc khác, ông và ông bà nội đã ở bên cạnh, chăm nom cháu Lng mới lọt 

lòng cho đến nay, chứng kiến nhiều lần bệnh nặng của con, nhiều lần cùng con vượt 

qua cơn nguy kịch. 

Việc nuôi con không thể hiện ở quyền nuôi con mà phải đảm bảo sự phát triển 

tốt nhất cho con về thể chất để hình thành nhân cách và đạo đức. Ông không đồng ý 

giao con cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2020/HNST ngày 23/3/2020 Tòa án 

nhân dân quận F, thành phố G đã tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - bà Đỗ Thị Kim H về việc thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. 

Thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên Ngô Bửu Lng (Nam), sinh 

ngày 20/9/2015 từ ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L sang bà Đỗ Thị Kim H là người trực 

tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chung. Bà H không yêu cầu 

tiền cấp dưỡng nuôi con chung đối với ông L nên không đặt ra xem xét giải quyết. 
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Ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L có trách nhiệm giao con chung tên Ngô Bửu Lng 

(N), sinh ngày 20/9/2015 cho bà Đỗ Thị Kim H ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

Dành quyền thăm nom, chăm sóc và giáo dục con chung cho ông L không ai 

được quyền ngăn cản. 

Vì lợi ích mọi mặt của con, các bên có quyền xin thay đổi người trực tiếp nuôi 

con và mức cấp dưỡng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo 

luật định. 

 Ngày 01/4/2020, ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nêu trên theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Ngày 03/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận F kháng nghị theo hướng không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 18/2020/HNGĐ-PT ngày 28/8/2020, 

Tòa án nhân dân thành phố G quyết định: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm nêu trên. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

quận F, thành phố G để giải quyết lại vụ án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về án phí, quyền và nghĩa vụ của các 

bên đương sự trong quá trình thi hành án. 

Ngày 22/9/2020, bà Đỗ Thị Kim H có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm nêu trên. 

Tại quyết định số 03/2021/KN - HNGĐ ngày 18/01/2021, Chánh án Tòa án  

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án Bản án hôn nhân gia 

đình phúc thẩm số 18/2020/HNGĐ-PT ngày 28/8/2020 của Tòa án nhân dân thành 

phố G, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm nêu trên và giữ 

nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2020/HNGĐ-ST ngày 23/3/2020 của 

Tòa án nhân dân quận F, thành phố G. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ 

kháng nghị nêu trên của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

 [1.1] Tòa án cấp sơ thẩm đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và đã tống đạt hợp lệ  

giấy triệu tập cho các đương sự, nhưng phía bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu L 

luôn đưa ra lý do để trì hoãn việc tham gia phiên tòa, cụ thể là phiên tòa ngày 

18/11/2019 bị đơn xin hoãn để thu thập thêm chứng cứ, sau đó bị đơn có đơn xin thay 

đổi người tiến hành tố tụng và tiếp tục xin hoãn phiên tòa ngày 16/12/2019 với lý do 

vắng mặt người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chờ kết quả giải quyết đề nghị 

thay đổi người tiến hành tố tụng, đến phiên tòa ngày 20/3/2020 bị đơn vắng mặt và 

không có đơn xin hoãn phiên tòa gửi Hội đồng xét xử mà lại gửi đơn cho Viện kiểm 

sát cấp sơ thẩm với lý do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn đang đi 

công tác nước ngoài, đồng thời trong nước đang có dịch COVID-19 và Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao đã có Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 về công tác đảm 

bảo phòng chống dịch trong ngành Tòa án. 

[1.2] Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích, đánh giá lý do xin hoãn phiên tòa của bị 

đơn là không có cơ sở chấp nhận là có căn cứ, đúng pháp luật. Bởi lẽ bị đơn không 

gửi đơn xin hoãn phiên tòa đến Tòa án, mà Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ biết được do 

đại diện Viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa; thông qua nội dung đơn, bị đơn cũng 

không xuất trình được chứng cứ chứng minh người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho bị đơn đang đi nước ngoài, trong khi thời điểm này do tình hình dịch bệnh 

COVID-19 bùng phát ở nhiều Quốc gia nên việc xuất nhập cảnh là rất hạn chế; hơn 

nữa, việc Tòa án cấp sơ thẩm mở phiên tòa để xét xử vụ án này vào thời điểm 

23/3/2019 không vi phạm Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, bởi lẽ Chỉ thị số 02 nêu trên quy định tạm dừng mở phiên tòa 

và triệu tập đương sự đến Tòa án đối với các vụ án đang còn trong thời hạn giải quyết. 

Vụ án tranh chấp về việc nuôi con giữa bà H với ông L được Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý ngày 22/8/2019, đến ngày xét xử sơ thẩm 23/3/2019 là 6 tháng 29 ngày là đã hết 

thời hạn giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

nên theo điểm 2.3 Chỉ thị 02 nêu trên thì Tòa án cấp sơ thẩm mở phiên tòa và triệu tập 

các đương sự tham gia phiên tòa để xét xử “nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch” là hoàn toàn phù hợp. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xét xử vắng 

mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự là đúng pháp 

luật. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng bị đơn xin hoãn phiên tòa ngày 20/3/2020 là có 

lý do chính đáng và do trở ngại khách quan là không có căn cứ. 

[2] Về việc giải quyết nội dung vụ án: 
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[2.1] Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 08/2018/HN-PT ngày 

16/3/2018, Tòa án nhân dân thành phố G đã quyết định ghi nhận sự tự nguyện của bà 

Đỗ Thị Kim H đồng ý giao con chung là cháu Ngô Bửu Lng cho ông Ngô Nguyễn 

Phúc Bửu L trực tiếp nuôi dưỡng. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật các 

bên đã thực hiện thỏa thuận nêu trên.cháu Lng sống chung với ông L và cha mẹ đẻ 

của ông L ở thành phố G. Bà H sống ở Thành phố C và vẫn dành thời gian để về G 

thăm con. Tuy nhiên, theo bà H thì từ đầu năm 2019, ông L nhiều lần có hành vi cản 

trở bà thăm, chăm sóc cháu Lng nên bà H khởi kiện yêu cầu Tòa án thay đổi người 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lng từ ông L sang cho bà. Phía ông L phủ nhận ý kiến của 

bà H, cho rằng sau khi ly hôn, ông vẫn tạo điều kiện cho bà H thăm nom, chăm sóc, 

giáo dục con chung bình thường và không hề có sự cản trở nào, nên ông L không 

đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà H. 

[2.2] Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, bà H cung cấp các Vi bằng số 

350/2019/VB-TPL ngày 21/06/2019, số 385/2019/VB-TPL ngày 14/07/2019, và số 

620/2019/VB-TPL ngày 10/11/2019. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 

61/2009/NĐ-CP thì: “Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành 

vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác”. Các vi 

bằng do bà H cung cấp có nội dung thể hiện việc bà H đến nhà ông L để được gặp 

con, đưa con đi chơi nhưng bị ông L đưa ra các lý do từ chối. Nội dung vi bằng hoàn 

toàn phù hợp với lời trình bày của ông L tại các bút lục 126 đến bút lục 129, ông L 

cho rằng bà H về thăm con bất chợt, có nhiều đề nghị không thích hợp trong việc đưa 

đón cháu Lng đi chơi…, nên nhiều lần ông không đồng ý, nhưng là để đảm bảo sức 

khỏe, sự học tập và sinh hoạt của cháu Lng. Xét bà H cư trú cách xa cháu Lng gần 

200km, nên mỗi lần muốn về G thăm con thì cũng phải thu xếp thời gian, công việc. 

Lẽ ra ông L nên thông cảm mà tạo điều kiện cho bà H được thăm gặp, gần gũi con 

nhiều hơn mới đúng. Việc ông L lấy lý do cháu Lng bị bệnh, bận học hay lý do khác, 

để từ chối cho bà H thăm gặp con là vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 82 và 

khoản 2 Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình. 

[2.3]cháu Lng được ông L trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nhưng ông L thừa 

nhận cháu hay bị ốm, thậm chí có lúc còn bị bệnh nặng. Theo bà H trình bày thì có 

lần cháu Lng bệnh nặng nhưng ông L cũng không báo cho bà H biết để bà H được 

chăm sóc con. Ngoài ra, hồ sơ vụ án thể hiện bản thân ông L cũng thường xuyên đi 

công việc xa nhà, đi nước ngoài để cháu Lng ở nhà cho ông bà nội của cháu chăm 

sóc. Bà H còn trình bày là qua tiếp xúc vớicháu Lng thì được biết ông L và những 

người trong gia đình ông L giáo dục cháu Lng những điều không tốt về mẹ của cháu. 

Vì vậy, việc bà H thường xuyên gần gũi, chăm sóc cho cháu Lng là cần thiết cho sự 

phát triển về thể chất, cũng như tâm sinh lý của cháu Lng.  
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[2.4] Xét điều kiện kinh tế để nuôi con chung thì thấy: Hiện tại bà H có chỗ cư 

trú ổn định ở Quận B, Thành phố C, điều kiện sinh hoạt tốt. Ngoài ra, bà H còn sở 

hữu một căn hộ khác tại khu dân cư ở huyện X, Thành phố C. Ngoài thu nhập từ hoạt 

động nghệ thuật, bà H còn là chủ doanh nghiệp của Công ty TNHH Y và Công ty Cổ 

phần LS và còn là Đại sứ thương hiệu cho một Bệnh viện thẩm mỹ ở Thành phố C 

với hợp đồng kéo dài nhiều năm, có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Trong khi ông L 

không nhà riêng, mà vẫn cùng cháu Lng đang sống chung với cha mẹ đẻ của ông L; 

thu nhập của ông L chỉ ở mức trung bình. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H cũng cam kết là 

nếu bà được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lng thì bà sẽ tạm ngưng tham gia 

các hoạt động nghệ thuật, để tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu 

Lng, đồng thời cũng tạo mọi điều kiện để ông L cũng như các thành viên trong gia 

đình ông L cùng tham gia chăm sóc, giáo dục cháu Lng, để cháu Lng nhận được sự 

thương yêu, quan tâm từ cả hai phía gia đình nội ngoại. Từ đó, cho thấy bà H có điều 

kiện đầy đủ hơn ông L về kinh tế để chăm sóc, nuôi dưỡng con chung tốt hơn so với 

ông L.  

[2.5] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng “Cấp sơ thẩm không làm rõ, cũng không 

yêu cầu bà H chứng minh ông L không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cũng như không xác minh điều kiện hoàn cảnh gia 

đình, việc nuôi con, chăm sóc, giáo dục con của ông L tại địa phương, là thu thập 

chứng cứ chưa đầy đủ” cũng như nhận định Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ 

tục tống đạt cho các đương sự nên hủy bản án sơ thẩm. Như phần nhận định tại mục 

[1] về tố tụng, các mục [2.2], [2.3] và [2.4] trên, việc hủy bản án sơ thẩm của Tòa án 

cấp phúc thẩm là không đúng quy định của pháp luật. 

[3] Xét thấy các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Tòa án cấp sơ thẩm đã 

thu thập đầy đủ, rõ ràng; có đủ căn cứ để làm rõ các tình tiết trong vụ án. Tại Tòa án 

cấp phúc thẩm, ông L cũng không cung cấp thêm tình tiết nào mới so với các chứng 

cứ đã cung cấp tại cấp sơ thẩm. Xuất phát từ quyền lợi về mọi mặt của cháu Lng, Tòa 

án cấp sơ thẩm quyết định giao cháu Lng cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục là phù hợp với quy định tại các Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật hôn 

nhân và gia đình nên cần hủy Bản án phúc thẩm nêu trên của Tòa án nhân dân thành 

phố G và giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận F, thành phố G. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 325; Điều 334; Điều 342; Điều 343 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; 
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1. Chấp nhận Kháng nghị số 03/2021/KN-HNGĐ ngày 18/01/2021 của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 18/2020/HNGĐ-PT ngày 

28/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố G và giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình 

sơ thẩm số 19/2020/HNGĐ-ST ngày 23/3/2020 của Tòa án nhân dân quận F, thành 

phố G.  

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC (để báo cáo);

 

- VKSNDCC tại TP. HCM (kèm hồ sơ vụ án); 

- Vụ pháp chế VKHXX TANDTC; 

- TAND thành phố G; 

- TAND quận F, thành phố G; 

- Chi cục THADS quận F, thành phố G; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, Phòng HCTP, Phòng GĐKT.III; HSVA (MP). 

 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

  

 

 

 

Bùi Đức Xuân 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2021/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 11/01/2020 

V/v: “Tranh chấp chia tài sản chung 

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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Xuân 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Hữu Trí 

  Ông Phan Thanh Tùng 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hùng - Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Út - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp chia 

tài sản chung sau khi ly hôn”, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thùy A, sinh năm 1984.

Địa chỉ: Số 16, Đường NTT, Phường N, thành phố BL, tỉnh LĐ. 

2. Bị đơn: Ông Hồ Thanh H, sinh năm 1973.

Địa chỉ: Số 30/1, khu phố 1A, phường AP, thành phố TA, tỉnh BD. 

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

3.1. Công ty M. 

Địa chỉ: Số 30/1, khu phố 1A, phường AP, thành phố TA, tỉnh BD.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Thanh H - Giám đốc Công ty. 

3.2. Bà Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1942. 

Địa chỉ: Số 30/1, Khu phố 1A, phường AP, thành phố TA, tỉnh BD. 

3.3. Ngân hàng N. 
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Địa chỉ: Số 89, đường LH, Quận ĐĐ, thành phố H.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh. 

Địa chỉ: Số 557, Đại lộ BD, phường HT, thành phố T, tỉnh BD. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thùy A trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Thùy A và ông Hồ Thanh H đăng ký kết hôn ngày 17/12/2009 

và ly hôn vào ngày 21/6/2016 theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các đương sự số 356/2016/QĐST-HNGĐ ngày 21/6/2016. Theo nội 

dung quyết định thể hiện: Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị Thùy A và ông Hồ 

Thanh H thuận tình ly hôn; về con chung: Bà Nguyễn Thị Thùy A trực tiếp nuôi 

dưỡng, giáo dục con chung là cháu Hồ Nguyễn Quỳnh T, sinh ngày 30/6/2011. Bà 

A tự nguyện không yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi con; về tài sản chung: Không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Quá trình chung sống vợ chồng có tạo lập được các tài sản gồm: 01 xe ô tô 

hiệu Fortuner, biển kiểm soát số 61P - 2485. 01 phần đất có diện tích khoảng 

2.000m
2
 do cha mẹ chồng cho tọa lạc tại 30/1 Khu 1A, phường AP, thị xã TA (nay 

là thành phố TA), tỉnh BD. Trên đất có 24 căn phòng trọ, 01 nhà xưởng, 01 cửa 

hàng xe máy, 01 căn nhà 80m
2
. 

Bà A khởi kiện chia tài sản chung giữa bà A và ông H số tài sản nêu trên để bà 

A được hưởng ½ giá trị tài sản. 

Ngày 19/5/2018, bà A bổ sung yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu chia tiền thu nhập 

cho thuê nhà trọ từ 20/02/2016 đến tháng 8/2018 tạm tính là 300.000.000 đồng và 

yêu cầu chia 1/3 thu nhập từ việc kinh doanh cửa hàng xe máy trong 30 tháng tương 

đương số tiền 300.000.000 đồng. Đồng thời, bà A rút yêu cầu khởi kiện chia căn 

nhà ở phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh BD. Sau đó bà A thay đổi 

yêu cầu khởi kiện chia đất bằng 10% công sức đóng góp, rút yêu cầu chia thu nhập 

từ việc kinh doanh sửa xe, giữ nguyên ý kiến về việc rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu 

bổ sung (chia thu nhập cho thuê nhà trọ tính từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019), các 

yêu cầu khác vẫn giữ nguyên. 

Bị đơn ông Hồ Thanh H trình bày: thống nhất với nguyên đơn về tình trạng 

hôn nhân và con chung. 

Về tài sản: Phần đất có diện tích khoảng 2.000m
2
 bà A trình bày có nguồn gốc 

của cha mẹ ruột của ông là cụ Hồ Văn R và cụ Nguyễn Ngọc K tạo lập, tọa lạc tại 

30/1 Khu 1A, phường AP, thành phố TA, tỉnh BD. Ngày 13/10/2010, cụ K và cụ R 

lập thủ tục tặng cho riêng ông phần đất trên với diện tích 2.032,2m
2
, hợp đồng có 

công chứng. Ngày 12/11/2010, ông được Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) 

TA cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 25/10/2013, ông chuyển nhượng 

cho ông Trần Văn TU diện tích 198,5m
2
, diện tích còn lại 1.301,3m

2
. Lúc cha mẹ 
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tặng cho tài sản có hiện trạng gồm nhà ở phía trước hiện nay dùng kinh doanh sửa 

xe máy, sau nhà ở là nhà trọ có 32 phòng. Sau khi được tặng cho ông đã đập bỏ 08 

phòng trọ để xây nhà kho. Còn lại 24 phòng thì cụ K tiến hành sửa chữa, nâng mái, 

làm gác đổ, đóng la phong, dán gạch tường và hiện nay đang cho thuê với giá thuê 

1.000.000 đồng/tháng/phòng, trung bình mỗi tháng cho thuê khoảng 20 phòng. 

Nhà kho (nhà xưởng) là do cụ K cho ông tiền để xây dựng. Cửa hàng xe máy 

hiện nay do Công ty M đứng tên kinh doanh do chính ông là người đại diện theo 

pháp luật. 

Nợ chung gồm: Hợp đồng tín dụng số BDG/14/0037A/HĐTD ngày 19/5/2014, 

cá nhân ông đứng tên vay 1.000.000.000 đồng, thời hạn vay 84 tháng, có lập Hợp 

đồng thế chấp số BDG/14/0037/HDTC ngày 19/5/2014 đối với phần đất nêu trên, 

hợp đồng này đã trả nợ xong; Hợp đồng tín dụng số BDG/15/0079A/HĐTD ngày 

20/8/2015 do ông và bà A đứng tên vay 300.000.000 đồng, thời hạn vay 84 tháng, 

hợp đồng này đã trả nợ xong; Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ số 5816568 

ngày 07/01/2016, cá nhân ông đứng tên vay 180.000.000 đồng, thời hạn vay 48 

tháng, hợp đồng này vẫn đang thực hiện; Hợp đồng tín dụng số 

BDG/15/0057A/HĐTD ngày 28/7/2015, ông và bà A đứng tên vay 100.000.000 

đồng, thời hạn vay 60 tháng, hợp đồng này đã trả nợ xong; Hợp đồng tín dụng số 

BDG/15/0057A/HĐTD ngày 28/7/2015, ông và bà A đứng tên vay 500.000.000 

đồng, thời hạn vay 12 tháng, hợp đồng này đã trả nợ xong. 

Nợ chung của cá nhân gồm: Nợ ông Nguyễn Văn Tiên 500.000.000 đồng vào 

năm 2015; nợ ông Nguyễn Nhật P 100.000.000 đồng vào năm 2015. Số tiền mượn 

trên dùng vào việc trả nợ đáo hạn Ngân hàng, việc vay mượn do ông đứng ra mượn, 

không làm giấy tờ và đã trả xong. 

Toàn bộ tài sản tranh chấp hiện nay không có cá nhân nào khác có công đóng 

góp xây dựng. Đối với 01 xe ôtô hiệu Fortumer biển số 61A - 2485 hiện nay bà A 

có tranh chấp là tài sản chung, ông đồng ý chia. Các tài sản khác là tài sản riêng của 

ông nên không đồng ý chia. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cụ Nguyễn Ngọc K trình bày:  

Thống nhất với lời trình bày của ông H về nguồn gốc, số tài sản tranh chấp. 

Toàn bộ nhà trọ là tài sản của cụ K nhưng đã giao cho ông H quản lý hộ. Vào thời 

điểm vợ chồng cụ K tặng cho đất ông H thì đã có nhà ở hiện nay dùng kinh doanh 

phụ tùng và sửa chữa xe máy. Nhà trọ này do cụ K bỏ tiền ra sửa chữa lại năm 

2010, có 30 căn nhưng ông H đã đập bỏ 6 căn để xây dựng nhà kho. Số tài sản trên 

là của cụ, vẫn chưa cho ông H và cụ không có yêu cầu độc lập. 

 Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 30/2019/HNGĐ-PT ngày 

30/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh BD quyết định sửa một phần Bản án hôn nhân và 

gia đình sơ thẩm số 29/2019/HNGĐ-ST ngày 24/5/2019 của Tòa án nhân dân thị xã 

TA, tỉnh BD như sau (tóm tắt): 
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thùy A 

đối với bị đơn ông Hồ Thanh H về việc “Tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn”. 

Buộc ông Hồ Thanh H có trách nhiệm chia cho bà Nguyễn Thị Thùy A số tiền 

2.121.904.000 đồng. 

Ông H được quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 1301,3m
2
, tọa lạc tại 

Khu phố 1A, phường AP, thị xã TA, tỉnh BD thuộc thửa đất Số 16, tờ bản đồ Số 172 

(D3), đã được Ủy ban nhân dân huyện TA (nay là Thị xã TA) cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Hồ Thanh H (có kích thước tứ cận cụ thể) và được 

quyền sở hữu các công trình trên đất (có danh mục cụ thể). 

Ông Hồ Thanh H được quyền sở hữu xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER biển 

số 61P-2485. 

Ngày 01/12/2019, ông Hồ Thanh H có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản 

án hôn nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên. 

Tại quyết định số 10/2020/KN-HNGĐ ngày 10/08/2020, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án hôn nhân và gia 

đình phúc thẩm số 30/2019/HNGĐ-PT ngày 30/10/2019 của Tòa án nhân dân thị 

xã TA, tỉnh BD, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án hôn nhân và gia đình phúc 

thẩm nêu trên để giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD xét xử lại.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xe ô tô hiệu TOYOTA biển số 61P-2485: bà A và ông H thống nhất là tài 

sản chung của vợ chồng. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm công nhận tài sản trên là 

tài sản chung của bà A và ông H để chia là có căn cứ. 

[2] Đối với tài sản có trên đất gồm nhà ở, nhà trọ, cửa hàng xe máy và nhà 

xưởng: Ông H và cụ K (mẹ ruột của ông H) khẳng định những tài sản này có trước 

khi bà A kết hôn với ông H, chỉ có nhà xưởng là năm 2010 sau khi kết hôn ông H 

phá dỡ bớt một số căn nhà trọ để làm. Bà A khởi kiện nhưng không xuất trình được 

chứng cứ chứng minh những tài sản này là bà và ông H tạo lập được trong thời kỳ 

hôn nhân hay được tặng cho chung. Như vậy, những tài sản này chủ yếu do ông H 

được cha mẹ ruột cho riêng, có trước khi ông H và bà A kết hôn. Tuy nhiên, ông H 

phá dỡ một số căn nhà trọ để làm nhà xưởng trong thời kỳ hôn nhân và thực tế ông 

H, bà A cùng khai thác công dụng của tài sản, phục vụ vào chi phí sinh hoạt gia 

đình, tái đầu tư phát triển kinh tế. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chia cho 

bà A được hưởng ½ giá trị những tài sản trên đất là hợp lý, hợp tình và có căn cứ.   
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[3] Đối với phần thu nhập từ nhà trọ, thấy rằng: Nhà trọ do cụ K đầu tư xây 

dựng, sửa chữa và cho thuê. Theo cụ K thì cụ cho riêng ông H năm 2009 để ông 

quản lý trông coi, thu tiền. Căn cứ biên bản đối chất ngày 05/8/2018 ông H xác 

định:“24 căn nhà trọ xây dựng năm 2010”. Mặt khác, ông và bà A kết hôn hợp 

pháp và chung sống với nhau 17/12/2009, ông xác định nguồn tiền của cha mẹ cho 

xây nhà trọ nhưng ông không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào thể hiện cụ K, 

cụ R đã cho tiền ông xây dựng nhà trọ, cho nên xác định đây là tài sản chung của vợ 

chồng là có căn cứ. Ngoài ra, trong thực tế ông H tự nguyện sử dụng khoản thu 

nhập từ nhà trọ vào chi tiêu gia đình và phát triển kinh tế. Tòa án cấp sơ thẩm và 

phúc thẩm buộc ông H chia cho bà A một phần thu nhập từ nhà trọ là phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

[4] Đối với phần đất có diện tích 1.301,3m
2
 tọa lạc tại 30/1 Khu 1A, phường 

AP, thị xã (nay là thành phố) TA, tỉnh BD: Bà A thừa nhận đây là tài sản của cha 

mẹ ruột của ông H cho riêng ông H. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

xác định đây là tài sản riêng ông H là có căn cứ. Bà A đã được chia giá trị tài sản 

trên đất, được chia thu nhập từ nhà trọ, trong khi hầu hết những tài sản trên đất và 

thu nhập từ nhà trọ không phải là tài sản chung của bà A, ông H. Như vậy, bà A đã 

được chia lợi tức từ việc khai thác công dụng của những tài sản không phải là tài 

sản chung của vợ chồng. Mặt khác, sau khi ly hôn bà A chuyển đi sinh sống ở nơi 

khác, một mình ông H phải trả các khoản nợ vay Ngân hàng và vay cá nhân khác 

mà vợ chồng đã vay trong thời kỳ hôn nhân. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm cho 

rằng bà A có công sức đóng góp duy trì, bảo quản tài sản, từ đó căn cứ vào Điều 61 

Luật hôn nhân và gia đình để trích chia cho bà A thêm 5% giá trị quyền sử dụng 

phần đất nêu trên không phù hợp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

ông H.  

 Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử giám đốc chấp nhận kháng nghị số 

10/2020/KN-HN ngày 10/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 325; Điều 342; Điều 343 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

1. Chấp nhận kháng nghị số 10/2020/KN-HNGĐ ngày 10/8/2020 của Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 30/2019/HNGĐ-

PT ngày 30/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh BD giữa nguyên đơn là bà Nguyễn 

Thị Thùy A; bị đơn ông Hồ Thanh H; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là cụ 

Nguyễn Ngọc K, Công ty M, Ngân hàng N. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD xét xử phúc thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 
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4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại TP HCM (để báo cáo); 

- Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại TP HCM (để biết); 

- TAND tỉnh BD;  

- TAND thành phố TA, tỉnh BD; 

- Chi cục THADS thành phố TA, tỉnh BD; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu VP, Phòng HCTP, Phòng GĐKT III, HSVA. 

 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Xuân 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2020/HNGĐ-GĐT 

Ngày: 07/01/2020 
V/v: “Ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia 

tài sản 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 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong 

Các thẩm phán: Ông Võ Văn Cường  

Ông Đặng Văn Thành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Chinh - Thẩm tra viên của Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Phạm Thị Út – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hôn nhân và gia 

đình “Ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia tài sản khi ly hôn”, giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T, sinh năm 1976

Địa chỉ: Số nhà K2/F14 Tổ 2x, Khu phố x, phường H, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương.  

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1972

Địa chỉ: Số nhà 5xx đường P, Khu phố X, phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

đơn là chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T trình bày như sau:  

Chị và anh Đ đăng ký kết hôn năm 2003; quá trình chung sống, vợ chồng 

có 02 người con chung là Nguyễn Hoàng P, sinh ngày 18/12/2003 và Nguyễn 

Minh P, sinh ngày 18/12/2009; tạo lập được khối tài sản chung gồm: (1) Quyền 

sử dụng đất thửa 2160, diện tích 113,2m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở đô thị), tờ 

bản đồ số 10-7 theo giấy chứng nhận số BC 595969 do Ủy ban nhân dân thị xã 

(nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp cho anh Đ đứng tên ngày 09/9/2010, trên 

đất có căn nhà cấp 4 diện tích 89,7m
2
, tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố 

Thủ Dầu Một. (2) Quyền sử dụng đất thửa 2169, diện tích 178,4m
2
 (trong đó có 

137m
2
 đất ở tại đô thị), tờ bản đồ số 10-7 theo giấy chứng nhận số BI 373172 do 
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Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp cho chị T đứng tên 

ngày 12/01/2012, trên đất có căn nhà cấp 4 diện tích 137m
2
, tọa lạc tại phường 

Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. (3) Quyền sử dụng đất thửa 2170, diện tích 

175,3m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở tại đô thị), tờ bản đồ số 10-7 theo giấy chứng 

nhận số BU 921910 do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp cho chị 

Tđứng tên ngày 09/3/2015, trên đất có căn nhà cấp 4 diện tích 131,3m
2
, tọa lạc 

tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. (4) Quyền sử dụng đất thửa 2178, 

diện tích 726,7m
2
, tờ bản đồ số 10-7 theo giấy chứng nhận số BS 288680 do Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp cho chị T đứng tên ngày 08/01/2014, 

tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. (5) Quyền sử dụng đất thửa 

1942, diện tích 845,7m
2
 (trong đó có 500m

2
 đất ở tại đô thị), tờ bản đồ số 09-3 

theo giấy chứng nhận số BK534386 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành 

phố) Thủ Dầu Một cấp cho chị T đứng tên ngày 22/6/2012, tọa lạc tại phường 

Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. 

Do không hợp tính tình và quan điểm sống khác biệt nên vợ chồng thường 

xuyên cự cãi gay gắt, ly thân hơn 04 năm. Năm 2018, chị T khởi kiện xin ly hôn 

với anh Đông; yêu cầu được nuôi 02 người con chung và yêu cầu anh Đông cấp 

dưỡng cho con 5.000.000 đồng/tháng/con cho đến khi con đủ 18 tuổi; chia các 

tài sản chung nêu trên theo tỷ lệ 40% cho anh Đ và 60% cho chị vì chị có công 

sức đóng góp lớn hơn.  

Bị đơn anh Nguyễn Văn Đ trình bày: Anh thống nhất lời trình bày của chị 

T về quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung và đồng ý ly hôn. Nhưng anh 

yêu cầu được nuôi cháu Minh P, giao chị T nuôi cháu Hoàng P, không ai phải 

cấp dưỡng. Về tài sản, vợ chồng có công sức như nhau nên anh yêu cầu chia 

theo tỷ lệ 50% cho mỗi người. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 02/2019/HNGĐ-ST ngày 

08/01/2019, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương quyết 

định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lưu Hoàng Đoàn Thị 

Cẩm T về việc "Ly hôn, tranh chấp về con chung và chia tài sản khi ly hôn" đối 

với bị đơn anh Nguyễn Văn Đ. 

Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Lưu Hoàng 

Đoàn Thị Cẩm T với anh Nguyễn Văn Đ.  

Về con chung: Giao cho chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T được trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 02 con chung là cháu Nguyễn Hoàng P, sinh ngày 

18/12/2003 và cháu Nguyễn Minh P, sinh ngày 18/12/2009.  

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Văn Đ có trách nhiệm cấp dưỡng 

nuôi cháu Nguyễn Hoàng P và cháu Nguyễn Minh P, với mức cấp dưỡng là 

5.000.000 đồng/1con/1tháng; thời gian cấp dưỡng từ tháng 01/2019 cho đến khi 

cháu Nguyễn Hoàng P và cháu Nguyễn Minh P đủ 18 tuổi.  

Người không trực tiếp nuôi con có quyền và nghĩa vụ đi lại, thăm nom, 

chăm sóc, giáo dục con chung mà không ai có quyền cấm đoán, ngăn cản. Vì lợi 

ích mọi mặt của con chưa thành niên, các bên có quyền yêu cầu thay đổi mức 
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cấp dưỡng, xin thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu có căn cứ cho rằng bên kia 

không đáp ứng được quyền lợi của con.  

Về tài sản:  

Giao cho chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T được quản lý, sử dụng các tài 

sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 113,2m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở đô 

thị), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc 

thửa số 2160, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 595969 (số vào sổ 

cấp Giấy chứng nhận: CH01475), do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) 

Thủ Dầu Một cấp ngày 09/9/2010 mang tên anh Nguyễn Văn Đ (cập nhật đăng 

ký biến động ngày 07/9/2011); cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất;  

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 178,4m
2
 (trong đó có 137m

2
 đất ở đô 

thị), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc 

thửa số 2169, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 373172 (số vào sổ cấp 

Giấy chứng nhận: CH04019), do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ 

Dầu Một cấp ngày 12/01/2012 mang tên chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T (cập 

nhật đăng ký biến động ngày 13/01/2012 và ngày 29/12/2016); cùng toàn bộ tài 

sản gắn liền với đất;  

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 845,7m
2
 (trong đó có 500m

2
 đất ở tại đô 

thị và 321,9m
2
 nằm trong HLATĐB), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc thửa số 1942, tờ bản đồ số 09-3, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BK 534386 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH04735), do Ủy ban nhân 

dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 22/6/2012 mang tên chị 

Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T (cập nhật đăng ký biến động ngày 05/9/2012 và 

ngày 29/8/2017); 

(Có sơ đồ kèm theo) 

Tổng giá trị tài sản mà chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T đương chia giao là 

15.838.390.000 đồng.  

Giao cho anh Nguyễn Văn Đ được quản lý, sử dụng các tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 175,3m
2
 (đo đạc thực tế 170,8m

2
, trong 

đó có 100m
2
 đất ở tại đô thị) tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương, đất thuộc thửa số 2170, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 

921910 do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 09/3/2015 mang 

tên chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T; 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 726,7m
2
 (trong đó có 45m

2
 nằm trong 

HLATĐB) tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất 

thuộc thửa số 2178, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 288680 do Ủy 
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ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 08/01/2014 mang tên chị Lưu 

Hoàng Đoàn Thị Cẩm T. 

(Có sơ đồ kèm theo) 

Tổng giá trị tài sản anh Nguyễn Văn Đ được chia giao là 11.782.734.500 

đồng. 

Anh Nguyễn Văn Đ phải có trách nhiệm hoàn trả cho chị Lưu Hoàng Đoàn 

Thị Cẩm T giá trị tài sản chênh lệch là 734.284.700 đồng.  

(Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tiền án phí, chi phí xem 

xét, thẩm định tại chổ, chi phí định giá tài sản, lãi suất chậm trả, quyền liên hệ 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, nợ chung, quyền kháng cáo và thi hành án của các đương sự). 

Anh Đ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.  

Tại Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 09/2019/HNGĐ-PT ngày 

29/3/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn anh 

Nguyễn Văn Đ đối với tranh chấp về ly hôn, tranh chấp về nuôi con chung và 

cấp dưỡng nuôi con.  

2. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn anh Nguyễn Văn Đ đối với 

yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. 

3. Sửa phần quyết định của Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

02/2019/HNGĐ-ST ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương về phần chia tài sản chung như sau: 

3.1. Về tài sản:  

- Giao cho chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T được sở hữu, sử dụng các tài 

sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 178,4m
2
 (trong đó có 137m

2
 đất ở đô 

thị), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc 

thửa số 2169, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 373172 (số vào sổ cấp 

Giấy chứng nhận: CH04019), do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ 

Dầu Một cấp ngày 12/01/2012 mang tên chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T (cập 

nhật đăng ký biến động ngày 13/01/2012 và ngày 29/12/2016); cùng toàn bộ tài 

sản gắn liền với đất;  

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 845,7m
2
 (trong đó có 500m

2
 đất ở tại đô 

thị và 321,9m
2
 nằm trong HLATĐB), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc thửa số 1942, tờ bản đồ số 09-3, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BK 534386 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH04735), do Ủy ban nhân 

dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 22/6/2012 mang tên chị 

Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T (cập nhật đăng ký biến động ngày 05/9/2012 và 

ngày 29/8/2017); 

(Có sơ đồ kèm theo). 
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Tổng giá trị tài sản chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T được chia giao là 

13.649.387.000 đồng.  

- Giao cho anh Nguyễn Văn Đ được sở hữu, sử dụng các tài sản sau: 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 113,2m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất ở đô 

thị), tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất thuộc 

thửa số 2160, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 595969 (số vào sổ 

cấp Giấy chứng nhận: CH01475), do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) 

Thủ Dầu Một cấp ngày 09/9/2010 mang tên anh Nguyễn Văn Đ (cập nhật đăng 

ký biến động ngày 07/9/2011); cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất;  

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 175,3m
2
 (đo đạc thực tế 170,8m

2
, trong 

đó có 100m
2
 đất ở tại đô thị) tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương, đất thuộc thửa số 2170, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 

921910 do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 09/3/2015 mang 

tên chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T; 

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 726,7m
2
 (trong đó có 45m

2
 nằm trong 

HLATĐB) tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đất 

thuộc thửa số 2178, tờ bản đồ số 10-7, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 288680 do Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 08/01/2014 mang tên chị Lưu 

Hoàng Đoàn Thị Cẩm T. 

(Có sơ đồ kèm theo). 

Tổng giá trị tài sản ông Nguyễn Văn Đ được chia giao là 13.971.737.500 

đồng. 

Chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T và anh Nguyễn Văn Đ được quyền tự liên 

hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với phần đất được chia giao.  

3.2. Anh Nguyễn Văn Đông có trách nhiệm hoàn trả cho chị Lưu Hoàng 

Đoàn Thị Cẩm T giá trị tài sản chênh lệch là: 161.175.250 đồng.  

(Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về nợ chung, chi phí tố 

tụng, án phí, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn thi hành án).  

Ngày 17/4/2019, chị Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm Tú có đơn đề nghị xem xét 

theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên.  

Tại quyết định kháng nghị số 17/2019/KN-HNGĐ ngày 07/11/2019, Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án hôn 

nhân và gia đình phúc thẩm số 09/2019/HNGĐ-PT ngày 29/3/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy một phần bản 

án phúc thẩm nêu trên (đối với phần chia tài sản chung), giữ nguyên phần chia 

tài sản chung của Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2019/HNGĐ-ST 
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ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh nghị đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận một phần kháng nghị số 17/2019/KN-

HNGĐ ngày 07/11/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; đề nghị hủy Bản án phúc thẩm, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Đối với tranh chấp về quan hệ hôn nhân, tranh chấp về nuôi con chung 

và cấp dưỡng nuôi con, anh Nguyễn Văn Đ đã rút kháng cáo, Tòa án cấp phúc 

thẩm đã đình chỉ yêu cầu kháng cáo này của anh Đ là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2]. Anh Đ và chị T thống nhất về khối tài sản chung anh chị tạo lập được 

trong thời kỳ hôn nhân gồm 05 bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đều tọa lạc tại 

phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng giá trị là 

27.621.124.500 đồng. Tại thời điểm giải quyết vụ án, không có ai tranh chấp với 

anh Đ, chị T về quyền đối với các bất động sản này. Do đó, có căn cứ xác định 

05 bất động sản nêu trên là tài sản chung của anh Đ, chị T. 

[3]. Chị T cho rằng, tuy các bất động sản được mua trong thời kỳ hôn nhân 

nhưng chủ yếu là do chị bỏ tiền ra mua, có thiếu nợ nên phải vay tiền của Ngân 

hàng để trả, sau khi ly thân, chị tiếp tục trả dần nợ Ngân hàng đến cuối năm 

2016 mới hết nợ; chị còn là người nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

nông nghiệp trồng cây lâu năm thành đất ở. Anh Đ thống nhất với lời trình bày 

của chị T. Nhưng theo anh Đ trình bày thì trong thời gian chung sống, anh đã 

đưa thẻ ATM (tiền lương Bệnh viện trả qua thẻ) và toàn bộ thu nhập của phòng 

khám cho chị T quản lý, chi tiêu, đến khi ly thân thì tiền người nào kiếm được 

người đó chi tiêu riêng. Chị T cũng thừa nhận toàn bộ thu nhập của anh Đ 

(lương, tiền khám bệnh ở phòng khám), anh Đ đều đưa hết cho chị, khi ly thân 

thì thu nhập của ai người đó quản lý riêng.  

Xét anh Đ, chị T đều là bác sĩ, đều có mở thêm phòng khám ngoài giờ để 

tăng thu nhập. Việc chị T trình bày tiền mua các thửa đất chủ yếu do chị bỏ ra 

không đồng nghĩa là chị T mua bằng tiền riêng của chị T, mà phải xác định là 

anh Đông có đóng góp thu nhập để cùng chị T tạo lập nên các bất động sản. 

[4]. Ngoài thửa đất số 2160, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 113,2 m
2
 được anh 

Đ, chị T mua năm 2003 thì sau đó chị T còn ký các hợp đồng nhận chuyển 

nhượng những thửa đất sau: Thửa số 2169, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 178,4 m
2
 

(trong đó có 137 m
2
 đất ở); thửa số 2178, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 726,7 m

2
 

và thửa số 1942, tờ bản đồ số 09-3, diện tích 845,7 m
2
 (trong đó có 500 m

2
 đất 

ở). Đối với thửa đất số 2178, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 726,7 m
2
, theo chị T 

trình bày thì tháng 12/2013 chị đã vay tiền của Ngân hàng BIDV để mua, sau 

khi ly thân, đến tháng 12/2016 chị mới trả xong nợ Ngân hàng. Anh Đ thừa 
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nhận: “Đối với phần đất 726,7 m
2
 phần đất này do chị T tự mua và chị T vay nên 

chị T tự trả”. Việc chị T phải trả khoản nợ Ngân hàng sau khi ly thân chứng tỏ 

chị T có công sức đóng góp lớn hơn anh Đ trong việc tạo lập quyền sử dụng 

thửa đất số 2178, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 726,7 m
2
 nêu trên.  

[5]. Ngày 22/10/2019, chị T xuất trình chứng cứ là “Giấy nộp tiền vào ngân 

sách Nhà nước” ngày 26/12/2016, thể hiện chị T đã nộp số tiền 877.256.703 

đồng thuế chuyển mục đích sử dụng 137m
2
 đất thuộc thửa số 2169, tờ bản đồ số 

10-7 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị và “Giấy nộp tiền vào ngân sách 

Nhà nước” ngày 24/8/2017, thể hiện chị T đã nộp số tiền 841.991.250 đồng thuế 

chuyển mục đích sử dụng 500m
2
 đất thuộc thửa số 1942, tờ bản đồ số 09-3 từ 

đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị. Anh Đ thừa nhận: “Tiền nộp chuyển 

mục đích sử dụng 500 m
2
 đất trong tổng số 845,7 m

2
 đất tôi không biết, nếu nộp 

thì do chị T nộp vì thời gian này vợ chồng đã ly thân”. 

Như vậy, sau khi ly thân, chị T đã nộp những khoản tiền lớn để chuyển mục 

đích sử dụng tổng cộng 637m
2
 đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị. Do 

đó, mặc dù hai thửa đất này được mua trong thời gian chung sống vợ chồng, 

nhưng chị T là người có công sức đáng kể làm tăng giá trị của những diện tích 

đất này. 

[6]. Đối với thửa đất số 2170, tờ bản đồ số 10-7, diện tích 175,3m
2
 do chị T 

nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị D ngày 26/12/2014; thời điểm này chị 

T và anh Đ đã sống ly thân. Như vậy, mặc dù thời điểm này hôn nhân của chị T, 

anh Đ đang tồn tại nhưng việc tạo lập quyền sử dụng diện tích đất này hoàn toàn 

do công sức của chị T. 

[7]. Mặt khác, khi ly hôn chị T là người nuôi cả hai con chung, trong đó 

cháu Hoàng P đang du học tại Canada với chi phí khoảng 1.000.000.000 

đồng/năm, còn cháu Minh P đang học ở trường Quốc tế trong nước với chi phí 

khoảng 400.000.000 đồng/năm. Sau khi ly thân, anh Đ có góp cho chị T 

200.000.000 đồng/năm để chi phí ăn học cho cháu Minh P; còn với cháu Hoàng 

P, anh Đông cho rằng: “Việc cháu Hoàng Pc đi du học ở Mỹ, Canada hết 1 

tỷ/năm là do chị T tự quyết định, không hỏi ý kiến tôi nên toàn bộ chi phí chị T 

tự lo”. Anh Đ xác nhận, sau khi Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật thì anh 

cấp dưỡng nuôi con theo quyết định của bản án (5.000.000 đồng/con/tháng). 

Như vậy, chị T đã phải chi phí lớn cho các con ăn học, trong khi sự chia sẻ của 

anh Đ chỉ chiếm phần rất nhỏ. 

[8]. Từ những căn cứ nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm chia tài sản chung cho 

chị T, anh Đ theo tỷ lệ chị T 60%, anh Đ 40% là có căn cứ, đảm bảo quyền lợi 

của chị T và các con của anh Đ, chị T. Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm, chia cho mỗi bên đương sự hưởng 50% tài sản chung là không phù hợp, 

làm thiệt thòi về quyền và lợi ích hợp pháp của chị T.  

[9]. Do Tòa án cấp phúc thẩm chỉ sửa bản án sơ thẩm đối với phần chia tài 

sản chung; những vấn đề về quan hệ hôn nhân, con chung, nợ chung không giải 

quyết. Việc chia tài sản chung của Tòa án cấp phúc thẩm không phù hợp như đã 
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phân tích ở trên, nên chấp nhận một phần kháng nghị, hủy Bản án hôn nhân gia 

đình phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và giữ nguyên Bản án 

hôn nhân gia đình sơ thẩm của Tòa án nhân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 343 và Điều 345 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận một phần Kháng nghị số 17/2019/KN-HNGĐ ngày 

07/11/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 09/2019/HNGĐ-

PT ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; giữ nguyên Bản án 

hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2019/HNGĐ-ST ngày 08/01/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giữa nguyên đơn là chị 

Lưu Hoàng Đoàn Thị Cẩm T với bị đơn là anh Nguyễn Văn Đ. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại TP HCM (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại TP HCM (để biết); 

- TAND tỉnh Bình Dương;  

- TAND Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

- Chi cục THADS Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu VP, Phòng HCTP, Phòng GĐKT, HSVA. 

 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phong 
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