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Bản án số: 142/2017/DS-PT ngày 31 tháng 8 năm 2017 Toà án 

nhân dân tỉnh Kiên Giang.  

V/v: “Tranh chấp quyền về lối đi qua bất động sản liền kề”. 

Nội dung vụ án: 

Bà T yêu cầu được mở lối đi qua bất động sản liền kề có chiều ngang 

1,5m x chiều dài 5m (vị trị bất kỳ) tại địa chỉ 858/7 đường N, Khu phố 

A, phường H, Tp. G, Kiên Giang thuộc quyền sở hửu nhà gắn liền 

quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc T, phía bà T đồng ý trả tiền 

đất cho ông Ngọc T theo giá thị trường. Ông T không đồng ý, diện tích 

đất ông đang sử dụng là 8,65m x 5 m  có nguồn gốc nhận chuyển 

nhượng từ bà NLQ1 cho 05 hộ dân trong đó có ông, hiện nay ông đã 

cất nhà trên phần diện tích đất bà T xin mở lối đi. Do diện tích nhận 

chuyển nhượng của từng hộ quá nhỏ không đủ điều kiện để tách thửa 

riêng cho từng hộ nên giữa bà NLQ3 và 05 hộ nêu trên có lập giấy thỏa 

thuận về việc chuyển nhượng QSD đất ngày 17/9/2011 (có xác nhận 

của đại diện Khu phố A, phường H), các bên thống nhất giao giấy 

chứng nhận QSD đất bản chính cho bà NLQ4 giữ  Nếu bà T có nhu 

cầu về lối đi thì ông đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ căn nhà chứ 

không thể đập nhà để tạo lối đi ngang 1,5m như yêu cầu khởi kiện của 

bà T. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Kim T về việc yêu cầu: 

“Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề” đối với bị đơn ông Nguyễn 

Ngọc T. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Xét nội dung kháng cáo của bà T, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, phía 

ông Nguyễn Ngọc T có lời khai ngày 21/8/2017 về phần đất ông đang 

sử dụng tọa lạc tại số 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, 

Kiên Giang ông đã làm thủ tục chuyển nhượng và giao toàn bộ hồ sơ 

xong cho bà Bé T làm ở Văn phòng Tỉnh uỷ và đã nhận tiền đủ, do đất 

có diện tích nhỏ không đủ điều kiện tách giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất, nên vẫn còn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của bà NLQ4, hiện nay ông không còn chủ sở hửu nhà gắn liền quyển 

sử dụng đất tọa lạc tại số 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. 

G, Kiên Giang . 

Xét đây là tình tiết mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, nếu giải 

quyết chấp nhận yêu cầu của bà T thì sẽ không thi hành án được, mặt 

khác trong biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 12/11/2015 do 

Tòa án cấp sơ thẩm lập không thể hiện rỏ hiện trạng các phần đất phía 

trước giáp ranh nhà của ông Ngọc T có cất nhà ở hay đất trống không 

nên cần làm rõ thêm ngoài quyền sử dụng đất của ông Ngọc T gắn liền 

căn nhà ở nay đã chuyển nhượng cho bà Bé T thì còn phần đất nào 

khác nào còn trống thuận lợi để mở lối đi khác theo yêu cầu của bà T 

hay không vì yêu cầu hiện nay của bà T xin mở lối đi qua bất động liền 

kề đã có căn nhà của ông Ngọc T. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 

2017 của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang. Giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ 

thẩm lại vụ án theo thủ tục chung. 
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Bản án số: 156/2017/DS-PT ngày 29 tháng 9 năm 2017 Toà án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất và Xin hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất”. 

Nội dung vụ án: 

Bà Lâm Thị X khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn T trả lại phần diện 

tích đất 91,3m2 là di sản thừa kế do cha mẹ Bà Lâm Thị X để lại cho 

các chị em bà X1, ông U, bà X2. Đồng thời yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất AM 611505 ngày 25/4/2008, Ủy ban nhân dân 

thành phố B đã cấp cho ông Nguyễn Văn T, bà Hồ Thị Kim A đối với 

phần diện tích đất đất 91,3m2 thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17, tọa lạc 

tại phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Bà X cho rằng, năm 1980 

baø Trương Thị H là người quen của gia đình, có xin bà P (Mẹ bà X) 

cho che tạm một căn chòi nhỏ trên phần đất để sinh sống. Căn nhà tạm 

bà H sinh sống được giao lại cho người cháu là ông Nguyễn Văn T 

trông giữ. Ông T cho biết ông mua diện tích đất đang tranh chấp từ bà 

H và không đồng ý yêu cầu của bà X 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Lâm Thị X đối với ông 

Nguyễn Văn T, bà Hồ Thị Kim A trả lại diện tích đất 91,3m2, tại thửa 

số 73, tờ bản đồ số 17, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
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Không chấp nhận yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AM 611505 Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai cấp cho ông 

Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A ngày 25/4/2008. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Nguyên đơn chưa chứng minh được đất cho bà H mượn nhưng bị đơn 

đã ở trên đất từ năm 1993, bà H đã chuyển đi nơi khác ở, có nhà, đất ở 

nơi khác tại sao khi còn sống, cha mẹ nguyên đơn không tranh chấp, 

không đòi lại. 

- Bị đơn khai đất tranh chấp là đất bồi, do bà Trương Thị H khai phá 

năm 1978, làm nhà ở đến năm 1993 bán nhà cho bị đơn ở đến nay 

không ai tranh chấp. Bị đơn cũng chưa thu thập chứng cứ chứng minh 

khu vực đất tranh chấp có đất bồi không, nếu có thì ngoài đất bị đơn 

còn có những hộ khác sử dụng không? 

- Tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn khai rằng ngoài đất được cấp trong 

Trích lục địa bộ thì gia đình nguyên đơn còn khai phá thêm năm 1967 

là 2.705m2 việc này ở sơ thẩm nguyên đơn chưa khai, chưa được làm 

rõ. Nguyên đơn còn cho rằng năm 1994, cháu là Lâm Tấn Đạt khiếu 

nại ra phường tranh chấp đất với bị đơn. Điều này tại cấp phúc thẩm 

nguyên đơn mới trình bày, chưa được làm rõ có hay không? 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 66/2017/DS–ST ngày 

16/6/2017của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa giải quyết Tranh 

chấp quyền sử dụng đất và X2ủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

giữa nguyên đơn Lâm Thị X1 với ông Nguyễn Văn T bà Hồ Thị Kim 

A.  

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 
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Bản án số: 43/2021/DS-PT ngày 28 tháng 10 năm 2021 Toà án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông.  

V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Nội dung vụ án: 

Ông Hoàng Văn L và ông Hoàng Văn A tranh chấp diện tích 5145,8m2  

tọa lạc tại bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông có tứ cận: Phía Đông 

giáp đất ông Nguyễn Đăng L, phía Tây giáp rừng cảnh quan QL14, 

phía Nam giáp đường đi và đất ông O, phía Bắc giáp đất ông Trịnh 

Văn P và ông Nguyễn Quang S. Ông L cho rằng đây là diện tích đất 

ông khai hoang năm 1993 và canh tác, sau đó cho ông Phạm Quang R 

mượn đến 2005, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đo đạc thuộc 

thửa đất số 109, tờ bản đồ số 16 đứng tên ông. Khoảng tháng 5-2014, 

khi gia đình ông đang canh tác thì ông Hoàng Văn A và ông Nguyễn 

Phi T đến tranh chấp, sau đó dựng nhà và trồng cây trên đất. Ông L 
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khởi kiện yêu cầu ông A, ông Th, bà B phải trả lại diện tích đất này, di 

dời tài sản trên đất, tài sản nào không di dời được ông đồng ý bồi 

thường theo kết quả định giá. Ông A cho rằng, năm 1995, ông A nhận 

chuyển nhượng của ông Hoàng Văn H diện tích đất khoảng 01ha (giáp 

đất tranh chấp). Sau khi nhận chuyển nhượng, ông A thấy phần đất 

phía trên giáp QL14 là đất rừng nguyên sinh nên đã cùng ông Nguyễn 

Phi T, ông Nguyễn Đức Th khai hoang thêm khoảng 1,5ha (giáp phần 

đất mua của ông Hiến). Phần đất khai hoang thêm có tứ cận: Phía Đông 

giáp đất ông Nguyễn Ngọc D, phía Tây giáp đường QL14, phía Nam 

giáp đất mua của ông H, phía Bắc giáp đường be. Năm 1997 ông A 

chuyển nhượng 01ha đất mua của ông H cho ông Lê Viết M. Phần đất 

khai hoang thêm 1,5ha các ông tiếp tục canh tác đến năm 2000 thì xảy 

ra tranh chấp với ông Nguyễn Long C. Hai bên thỏa thuận ông A, ông 

T, ông Th được sử dụng 33m mặt đường QL14, chiều dài khoảng 

150m; ông C được sử dụng 83m mặt đường QL14. Sau đó do không 

có điều kiện canh tác nên ông A, ông T, ông Th để đất trống, đến năm 

2013 thì phát hiện ông L làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai số: 987/QĐ-UBND ngày 22-

9-2016 của Chủ tịch UBND huyện Đ nêu trên do giải quyết sai thẩm 

quyền nên đã bị hủy vào ngày 31-5-2017 theo Quyết định số: 705/QĐ-

UBND của Chủ tịch UBND huyện Đ, nhưng quá trình giải quyết vụ 

án cấp sơ thẩm không xác minh làm rõ vị trí, diện tích đất các bên đang 

tranh chấp có thuộc các tiểu khu mà Nhà nước giao cho Lâm trường 

TX quản lý và đã thu hồi theo Quyết định số: 211/QĐ-UB nêu trên hay 

không để đánh giá chứng cứ cho chính xác. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông L và ông T cung cấp thêm tình tiết mới 

là năm 2017, ông T đã chuyển nhượng một phần diện tích đất đang 

tranh chấp cho ông Trần Kiều G và hiện nay ông G có hành vi san lấp 

mặt bằng trên đất. Do vậy, trường hợp này cần xác định và đưa ông G 

vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Văn A, hủy Bản án dân sự sơ 

thẩm số: 60/2021/DS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục sơ thẩm. 
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Bản án số: 648/2018/KDTM-PT ngày 02 tháng 7 năm 2018 Toà án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 

Nội dung vụ án: 

Ngày 22 tháng 11 năm 2014 giữa Công ty THNN ĐP (sau đây gọi tắt 

là nguyên đơn) và Công ty Cổ phần QT (sau đây gọi tắt là bị đơn) có 

ký Hợp đồng dịch vụ số 25112014/2RES-IDM và phụ lục 01 (dự toán) 

với nội dung nguyên đơn nhận thực hiện việc thiết kế, dàn dựng và tổ 

chức chương trình “Triệu dặm tri ân - sải cánh vươn xa” cho bị đơn 

với giá trị hợp đồng là 2.642.797.300 đồng. Sau khi ký hợp đồng, bị 

đơn đã tạm ứng 500.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, nguyên đơn 

đã hoàn thành công việc theo đúng thỏa thuận và hai bên đã ký biên 

bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 

với giá trị nghiệm thu là 2.824.407.544 đồng và bị đơn xác nhận còn 

nợ nguyên đơn số tiền 2.324.407.544 đồng. Sau đó bị đơn đã thanh 

toán cho nguyên đơn số tiền 1.242.839.190 đồng và còn nợ lại 

1.081.568.354 đồng. Nguyên đơn khởi kiện bị đơn tại Tòa án và buộc 

bị đơn trả: Nợ gốc: 1.081.568.354 đồng, phạt vi phạm 08%: 

86.525.468 đồng, lãi do chậm thanh toán (tạm tính từ ngày 22/2/2015 

đến ngày 20/11/2017)là 406.804.897 đồng theo lãi suất cơ bản 

0,75%/tháng. Tổng cộng: 1.574.898.719 đồng. Thực hiện trả ngay khi 

án có hiệu lực pháp luật. Bị đơn trình bày đã thanh toán 1.742.839.190 

đồng, khi thực hiện hợp đồng, nguyên đơn có vi phạm dẫn đến chất 

lượng chương trình không đạt. Do đó không chấp nhận yêu cầu của 

nguyên đơn 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 bị đơn có đơn đề nghị trưng cầu giám định 

08 đãi phim mà phía nguyên đơn cung cấp có phải là bản gốc hay 

không. Xét căn cứ khoản 2 Điều 91, Điều 96, Điêu 102 về nghĩa vụ 

cung cấp chứng cứ cũng như quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám 

định thì yêu cầu của bị đơn là có cơ sở,. Đồng thời căn cứ vào Khoản 

2 Điều 318 Luật Thương mại thì: “Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 

giao hàng, bên nhận hàng được quyền khiếu nại về chất lượng hàng 

hóa”. Do đó, để làm sáng tỏ sự thật vụ án, để đánh giá chất lượng dịch 

vụ có đạt hay không thì ngoài biên bản nghiệm thu thì đĩa gốc cũng là 

1 trong những chứng cứ để đánh giá một cách toàn diện vụ án. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn là Công ty Cổ phần QT. 

Hủy bản án sơ thẩm số Bản án số 149/2018/KDTM-ST ngày 

05/02/2018 của Tòa án nhân dân Quận T. Giao hồ sơ về Tòa án nhân 
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dân Quận T để giải quyết theo thủ tục chung. Hủy án do phát sinh tình 

tiết mới nên cấp sơ thẩm không có lỗi. 
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Bản án số: 163/2018/DS-PT ngày 18 tháng 10 năm 2018 Toà án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Nội dung vụ án: 

Ngày 17/9/2015, ông L cho gia đình ông Lê Văn G (chồng) và bà 

Dương Thị Y (vợ) cùng con gái là chị Lê Thị Hoàng O (sau đây viết 

tắt là gia đình bà Y) vay số tiền là 476.000.000 đồng, thời gian vay là 

01 tháng, tiền lãi là 15.000.000 đồng/tháng. Để làm tin, gia đình bà Y 

cầm cố 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số K 900247 ngày 03/11/1999 do Ủy ban nhân dân 

huyện VC cấp cho ông Nguyễn Văn N và Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số K 900232 ngày 03/11/1999 do Ủy ban nhân dân huyện VC 

cấp cho hộ bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945. Hai thửa đất này bà Y 

nói đã mua nhưng chưa sang tên. Khi vay tiền hai bên có làm “Hợp 

đồng vay tiền và cầm cố tài sản”, hợp đồng có 02 người làm chứng là 

ông Hồ Ngọc U và ông Đỗ Quang L1. Đồng thời gia đình bà Y có làm 

Giấy cam kết trả tiền ngày 17/9/2015 với nội dung ngày 17/10/2015 

gia đình bà Y sẽ trả cho ông số tiền là 341.600.000 đồng và ngày 

30/5/2016 sẽ trả cho ông số tiền là 150.000.000 đồng. Từ khi làm hợp 

vay cho đến nay, gia đình bà Y không trả tiền mặc dù ông đã đến nhà 

để yêu cầu trả tiền rất nhiều lần. Nay ông L yêu cầu gia đình bà Y trả 

số tiền 476.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi suất; ông L đồng ý 

trả lại 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Y. Bà y 

trình bày, có mượn của ông Đỗ Quang L1 số tiền là 290.000.000 đồng 

và hẹn ông L, ông U đến nhà của anh L (là nơi ông bà thuê tại Biên 

Hòa để bán quán cơm) để trả tiền và lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Sau khi trả số tiền là 290.000.000 đồng thì ông U nói phải 

trả thêm số tiền lãi là 150.000.000 đồng mới trả Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Bà Y và ông U tính toán số tiền nợ gốc, lãi còn lại 

là 476.000.000 đồng. Gia đình bà không đồng ý  trả số tiền 

476.000.000 đồng nhưng đồng ý với việc ông L đề nghị trả lại 

GCNQSDĐ. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Qua lời khai của các nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng là anh Đỗ 

Quang L1 cho thấy: Tại phiên tòa anh L khẳng định bà Y, ông Gvà chị 

O có vay anh số tiền 476.000.000 đồng. Chứng cứ anh L đưa ra là “hợp 
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đồng vay tiền và cấm cố tài sản” và giấy cam kết trả tiền đề ngày 

17/9/2015. Anh đã giao cho bà Y, ông G và chị O số tiền 476.000.000 

đồng nên gia đình bà Y đã ký vào giấy vay tiền và giấy cam kết trả 

tiền. Lời khai của anh L không được bà Y thừa nhận và có nhiều mâu 

thuẫn, vì trong giấy cam kết có ghi số tiền lãi 15.600.000 đồng, trong 

khi đó anh L trình bày lãi suất cho vay là 5% một tháng là không trùng 

khớp. Anh L1 là nhân chứng ký vào hợp đồng vay tiền khai phù hợp 

với lời trình bày của bà Y. Anh cũng trình bày khi anh đến hai bên đã 

tính toán số nợ còn lại rồi mới viết giấy vay nợ. Anh có ký làm chứng 

vào giấy vay tiền, bản thân anh lúc đó đưa cho bà Y 290.000.000 đồng 

để đưa cho anh U và anh không thấy anh L đưa cho bà Y 476.000.000 

đồng. 

Mặt khác tại phiên tòa phúc thẩm, ông Gkhai ông và bà Y có chung 

sống một thời gian và có một con chung là chị Lê Thị Hoàng O sau đó 

cả hai đã ly thân hơn 20 năm nay, ông và con gái không biết việc làm 

ăn và nợ tiền của bà Y, ông và chị O ký vào giấy vay tiền và cam kết 

trả nợ là do bị anh L ép buộc.  

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 03/2018/DSST ngày 01/02/2018 về 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” của Tòa án nhân dân huyện VC xét 

xử tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn anh Nguyễn 

Thanh L vời bị đơn ông Lê Văn G, bà Dương Thị Y, chị Lê Thị Hoàng 

O; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện VC để xét xử sơ thẩm 

lại vụ án theo theo đúng quy định của pháp luật. 
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Bản án số: 18/2019/DS-PT ngày 27 tháng 02 năm 2019 Toà án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” 

Nội dung vụ án: 

Vào năm 2012 bà H (nguyên đơn) với vợ chồng ông T (bị đơn) có mua 

chung thửa đất của ông Nguyễn Bá T1 với diện tích 8.805 m2 tại xã P, 

huyện K (nay là thửa đất số 174, 175, 176; tờ bản đồ số 14), giá chuyển 

nhượng là 333.000.000 đồng, trong đó bà H góp mua thửa đất với số 

tiền 222.000.000 đồng, tương đương với việc bà H được quyền sử dụng 

2/3 diện tích đất trên, sau khi chuyển nhượng hai bên có lập bản cam 

kết việc thỏa thuận phân chia diện tích đất được sử dụng và người đại 

diện đứng tên chủ sử dụng đất là vợ chồng ông T. Tuy nhiên, đến năm 

2017 vợ chồng ông T chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng P diện 

tích 5.000 m2 tại thửa đất số 176, trong đó có phần đất của bà H. Ngày 

03/4/2017 vợ chồng ông T chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn 

Đăng P, bà Hồ Thị G thửa đất số 174, tờ bản đồ số 14, diện tích 5.000 

m2, trong đó có một phần diện tích đất của bà H là 2.065m2 mà không 

có sự đồng ý của bà H, khi chuyển nhượng chỉ làm giấy viết tay không 
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có công chứng, chứng thực. Sau khi chuyển nhượng vợ chồng ông T 

đã bàn giao diện tích đất và tài sản trên đất cho vợ chồng ông P sử 

dụng, canh tác, trồng thêm cây cà phê, trụ tiêu, cây sầu riêng,… và 

chăm sóc, đầu tư từ đó đến nay. Do việc vợ chồng ông T, bà B chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông P, trong đó có một phần 

đất của bà H, không có sự đồng ý của bà H do đó xảy ra tranh chấp. bà 

H yêu cầu Tòa án giải quyết xác định quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt 

đối với diện tích đất tương đương với số tiền mua chung là 

5.870 m2 trong tổng diện tích 8.805m2. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị H. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Sau khi có Bản án sơ thẩm,người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là 

ông Nguyễn Đăng P kháng cáo: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải 

quyết theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

bà Phạm Thị H để bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông. Tại cấp sơ thẩm, 

mặc dù đã được giải thích bằng văn bản về quyền được làm đơn yêu 

cầu độc lập đề nghị vợ chồng ông T tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng hoặc yêu cầu trả lại tiền mua đất nhưng vợ chồng ông P không 

làm đơn nên cấp sơ thẩm không giải quyết yêu cầu của vợ chồng ông 

P.Tuy nhiên, tại biên bản làm việc ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk và tại phiên tòa ông Nguyễn Đăng P thay đổi nội 

dung kháng cáo là đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng 

hủy Bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ về Tòa án cấp sơ thẩm để giải 

quyết lại vụ án để vợ chồng ông thực hiện quyền làm đơn yêu cầu độc 

lập. Do đó, đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Đăng P; Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DS-ST 

ngày27/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 

Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Krông Năng để giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm; 
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Bản án số: 87/2020/DS-PT ngày 02 tháng 7 năm 2020 Toà án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Nội dung vụ án:  

Nguyên đơn Ông Lưu Chí Đ trình bày: Ngày 30/6/2007 ông và cụ Lê 

Thị H (tên thường gọi H S) lập hợp đồng chuyển nhượng 23.462 m2 

đất vườn với giá 446.500.000 đồng. Khi chuyển nhượng đất cụ H chưa 
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được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có sơ đồ thửa đất 

nên hợp đồng không có công chứng nhưng có sự chứng kiến của các 

con của cụ H. Ngay sau khi ký hợp đồng, ông đã giao đủ tiền cho cụ 

H và cụ H đã giao đất cho ông, ông đã cắm trụ xi măng, rào kẽm gai 

toàn bộ diện tích đất, trồng cây Xà cừ, Tràm bông vàng, Đào. Khi ký 

hợp đồng chỉ có tôi và cụ H giao dịch với nhau, cụ H cho rằng đây là 

đất của cụ. Đến năm 2008 cụ H chết; năm 2011, con ruột của cụ H là 

bà Lê Kim D vào cắt kẽm gai tranh chấp diện tích đất 12.301,1m2 nằm 

trong tổng diện tích 23.462 m2 nói trên. Nay ông khởi kiện yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc bà D di dời căn nhà, khôi phục lại hiện trạng 

đất và trả cho ông diện tích đất theo đo đạc thực tế là 12.301,1 m2, tại 

ấp B, xã D, huyện P cho ông sử dụng và yêu cầu Toà án công nhận 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/6/2007 được ký 

kết giữa ông với cụ H. Bà D không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông 

Đ, bà D cho rằng diện tích đất đang tranh chấp là phần bà được cụ H 

phân chia bằng miệng, bà cũng đứng tên trên bản đồ mô tả ranh giới. 

Năm 2006 bà chuyển sang sống ở Hòn Thơm, đến năm 2011 bà mới 

phát hiện mẹ bà – Cụ H làm giấy bán toàn bộ diện tích đất này cho ông 

Đ. Bà phản tố yêu cầu huỷ một phần hợp đồng chuyển nhượng giữ cụ 

H và ông Đ, trả lại cho bà diện tích đất 12.301,1m2. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông 

Lưu Chí Đ đối với bà Lê Kim D. 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Lê Kim D đối với ông Lưu 

Chí Đ. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm 

ông Lưu Chí Đ cung cấp chứng cứ mới cho tòa án bằng các Quyết định 

cụ thể như sau: Quyết định số 6511/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về 

việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng. Nội dung của quyết định là thu hồi 1.420,55m2 đất của bà Lê 

Kim D, loại đất trồng cây lâu năm tại ấp B, xã D, huyện P, tỉnh Kiên 

Giang và nêu rõ đất hiện nay ông Lưu Chí Đ đang tranh chấp quyền 

sử dụng đất với bà Lê Kim D; đồng thời Ủy ban nhân dân huyện P ban 

hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện P về việc bổ sung bồi thường quyền sử dụng đất, bồi thường 

cây trồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho bà 

Lê Kim D trong Dự án Đường A Th - Cửa L (Đường nhánh số 2) xã 

D, huyện P, tỉnh Kiên Giang. 

Trong quá trình Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đang giải quyết xét 

xử Ph thẩm thì UBND huyện P đã ban hành các Quyết định như đã nói 

ở trên làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích của ông Đ. 



 

 
 

Mặt khác; trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Tiến 

S có đơn yêu cầu xin được tham gia tố tụng khi nhận chuyển nhượng 

diện tích đất đang tranh châos của bà D qua Hợp đồng mua bán ngày 

25/5/2015. 

Hội đồng xét xử xét thấy tình tiết này mới phát sinh mà cấp phúc thẩm 

không thể khắc phục được, cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm, giao hồ 

sơ Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định pháp luật. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số: 31/2019/DS-ST ngày 03/12/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang. Về việc “Tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng 

đất” giữa nguyên đơn Ông Lưu Chí Đ với bị đơn bà Lê Kim D và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Giao toàn bộ hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ 

tục chung. 
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Bản án số: 89/2020/DS-PT ngày 06 tháng 7 năm 2020 Toà án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang. 

V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Nội dung vụ án:  

Nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc Ẩ trình bày: Bà có thỏa thuận “mua” 

một phần đất của vợ chồng ông Bùi Hữu N và bà Lý Cuối Ph có diện 

tích ngang trước 12m, ngang sau 12m, được chỉnh lý biến động sang 

tên cho bà Ẩ vào ngày 03/6/2003. Do phần đất nằm giáp với đất của 

ông Bùi Văn Y và Nguyễn Cẩm V nên vào tháng 6/2003 vợ chồng ông 

Y, bà V có hỏi mượn đất để trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi gà. Ông 

Y, bà V hứa khi nào bà Ẩ xây dựng nhà sẽ trả lại. Đến tháng 3/2011 

bà Ẩ đo lại đất dự định xây dựng nhà thì mới biết phần đất thực tế bị 

thiếu chiều ngang là 2,45m và chiều dài là 12,50m. Bà Ẩ cho rằng vợ 

chồng ông Y lấn đất và yêu cầu vợ chồng ông Y trả lại diện tích bị 

thiếu, nhưng vợ chồng ông Y không đồng ý. Nay bà Trần Thị Ngọc Ẩ 

yêu cầu vợ chồng ông Bùi Văn Y và Nguyễn Cẩm V phải trả lại cho 

bà phần đất lấn chiếm có chiều ngang là 2,45m và chiều dài là 12,5m. 

Ông Bùi Văn Y cho rằng Phần đất này là do vợ chồng ông “mua” của 

ông Huỳnh Văn Nh và bà Nguyễn Thị T vào năm 1998, phần đất có 

chiều ngang là 08m và chiều dài là 12m, đã xây nhà chiều ngang 08m 

x dài 10m trên phần đất. Tại thời điểm “mua” do chưa có khả năng làm 

giấy tờ, nên đến năm 2005 thì mới đi làm giấy CNQSD đất và được 

UBND thành phố RG cấp giấy chứng nhận. Tại lời khai ngày 

02/7/2019 (BL 108) ông Y trình bày: Ông Y cho nhà cho con gái 

NLQ4, cho năm nào không nhớ nhưng được khoảng 07 năm, cho trước 
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khi bà Ẩ tranh chấp, NLQ4 bán lại cho ai thì ông không biết. Ông 

không đồng ý với yêu cầu của bà Ấ  

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc Ẩ về việc 

tranh chấp quyền sử dụng đất đối với ông Bùi Văn Y và bà 

Nguyễn Cẩm V. 

Kiến nghị NLQ1 điều chỉnh lại diện tích đất cho phù hợp với diện 

tích thực tế của các hộ đang sử dụng. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Tình tiết mới phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm như sau: NLQ5 

chuyển nhượng nhà đất cho ông Đoàn Bá D và được chỉnh lý biến 

động sang tên trên giấy chứng nhận cho ông D vào ngày 

30/12/2019. Đến ngày 16/3/2020 ông D đã chuyển nhượng nhà 

đất lại cho ông Nguyễn Văn Ng và được chỉnh lý biến động sang 

tên trên giấy chứng nhận cho ông Ng vào ngày 27/4/2020. 

Đến ngày 30/12/2019 trên giấy CNQSD đất của NLQ5 được 

chỉnh lý biến động sang tên cho ông Đoàn Bá D. Tòa án cấp sơ 

thẩm không đưa ông D vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là có vi phạm 

nhưng do yếu tố khách quan (vì sau khi xét xử sơ thẩm 03 ngày, 

thì mới chỉnh lý biến động sang tên cho ông D) 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 73/2019/DS-ST ngày 27/12/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang về việc 

“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Trần Thị 

Ngọc Ẩ với bị đơn ông Bùi Văn Y, bà Nguyễn Cẩm V và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Giao hồ sơ vụ án về cho 

Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang giải quyết lại vụ 

án theo quy định của pháp luật 

 

9 

Bản án số: 13/2020/DSPT ngày 29 tháng 5 năm 2020 Toà án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Nội dung vụ án: 

Ông Bùi Văn T và bà Lê Thị A xác định năm 1993 ông bà được 

HTX P , xã D giao cho sử dụng thửa ruộng số 171, tờ bản đồ số 

08, diện tích 450 m2. Thời điểm giao đất gia đình ông bà có 5 

nhân khẩu gồm ông bà và 3 con. Đến khoảng năm 1996 - 1997 
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gia đình đổi cho bà B, ông Z sử dụng thửa đất trên còn ông bà sử 

dụng phần diện tích đất của bà B, ông Z nhưng số thửa, diện tích 

đất của bà B, ông Z ông bà không biết diện tích bao nhiêu m2. Khi 

đổi đất hai bên chỉ nói miệng không có giấy tờ gì. Sau khi đổi đất 

gia đình ông bà sử dụng trồng lúa trên phần đất của ông Z, bà B 

đổi còn đất của ông bà gia đình bà B đào ao sử dụng. Năm 2018 

có 3 người là bà E, bà F, bà G đến đòi đất phần đất mà bà B, ông 

Z đã đổi cho ông bà vì cho rằng đất của họ. Sau đó ông đến đòi 

bà B trả đất nhưng bà B không nhất trí. Phía bị đơn gia đình bà 

Đặng Thị B và ông Bùi Văn Z đang sử dụng thửa đất 1.300 m2
 

đất nông nghiệp tại Khe B, thôn C, xã D, huyện L. Theo bị đơn 

thửa đất trên do gia đình nhận thầu của HTX P từ năm 1996 trong 

đó có thửa ruộng số 171, tờ bản đồ số 08, diện tích 192 m2
 đất 

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi giao đất 

gia đình có giấy tờ nhưng nay đã bị mất. Còn diện tích 3 
thửa đất gia đình ông T sử dụng gia đình bà chưa bao giờ sử dụng 

và cũng không có trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

gia đình. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A 

yêu cầu bà Đặng Thị B phải trả lại cho ông, bà diện tích đất trồng 

lúa số thửa 171, tờ bản đồ số 08, diện tích 450 m2
 tại khu vực khe 

B, thôn C, xã D, huyện L. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Tại Biên bản làm việc ngày 13/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc đối với đại diện Ủy ban nhân dân xã D xác định thời 

điểm giao đất theo Nghị định 64 của Chính Phủ thì UBND xã D 

có cân đối lại ruộng đất của các hộ gia đình. Tuy nhiên từng hộ 

như thế nào không còn tài liệu lưu giữ. 

Như vậy các nội dung trên là những tình tiết mới của vụ án cần 

được xem xét thấu đáo để đảm bảo quyền lợi của đương sự. Ông 

T, bà A được giao 450m2
 hay 192 m2

 cần được làm rõ, bà B cho 

rằng đã được giao thửa đất có tranh chấp cần đưa ra các căn cứ 

chứng minh, 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 

năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện L về việc tranh chấp quyền 

sử dụng đất giữa ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A và bà Đặng Thị B. 



 

 
 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện L giải quyết lại vụ 

án theo thủ tục sơ thẩm. 
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Bản án số: 188/2021/DS-PT ngày 20 tháng 5 năm 2021 Toà án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 

Nội dung vụ án: 

Bà B trình bày có tham gia 01 dây hụi do chị P, anh T làm chủ hụi. Hụi 

khui ngày 20/01/2013, mãn ngày 20/10/2019, hụi 3.000.000 đồng, 03 

tháng khui một lần, gồm 27 phần. Bà đóng được 13 kỳ với số tiền 

23.400.000 đồng thì hụi bể. Bà nhiều lần yêu cầu chị P trả tiền nhưng 

chị P không trả, do đó bà khởi kiện yêu cầu anh T, chị P liên đới trả 

23.400.000 đồng. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Bé B. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Do phát sinh tình tiết mới, ông Đặng Văn T – chủ hụi chết trong quá 

trình tham gia tố tụng. Người thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ của ông T 

không tham gia tố tụng để làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ, do đó cần huỷ 

bản án sơ thẩm để giải quyết lại. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Huỷ toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 209/2020/DSST ngày 14/8/2020 

Toà án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang, chuyển hồ sơ cho Toà án 

cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 
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Bản án số: 06/2021/DS-PT ngày 13 tháng 01 năm 2021 Toà án 

nhân dân tỉnh Bình Dương. 

V/v “Tranh chấp tài sản chung, tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp thừa kế tài sản”. 

Nội dung vụ án: 

Ngày 06 tháng 01 năm 2008, nguyên đơn Nguyễn Thị Ph khởi 

kiện bị đơn yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đất đối với 

ông Nguyễn Văn L ngày 31 tháng 5 năm 2002. Quá trình tố tụng, 

sau khi bản án phúc thẩm lần thứ hai hủy bản án sơ thẩm lần thứ 

nhất, cấp sơ thẩm thụ lý lần thứ hai thì đến ngày 06 tháng 5 năm 

2014, nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, cụ thể nguyên đơn 

yêu cầu Tòa án xác định toàn bộ quyền sử dụng đất do cụ Dương 

Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th để lại diện tích đất 1.027 m2
 (theo 

kết quả đo đạc thực tế là 992,5 m2) tọa lạc tại khu phố Đ1, phường 
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H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương là tài sản chung 

chưa chia và yêu cầu chia tài sản chung theo quy định pháp luật, 

cụ thể yêu cầu được hưởng quyền sử dụng đất là 153m2
 (đo đạc 

thực tế 148,51 m2) trong tổng diện tích đất 992,5 m2. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Ph. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa ông Nguyễn Văn L và bà Bùi Thị Ngọc L (không 

có ngày, tháng, năm) là hợp pháp. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Tại cấp phúc thẩm, phát sinh chứng cứ mới có liên quan đến 
việc xem xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

ông Võ Trúc Ph và bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C có vô 

hiệu hay không? Nếu không vô hiệu mà công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thì ông Võ Trúc Ph có phải 

là người thứ ba ngay tình để được công nhận quyền sử dụng đối 
với diện tích đất 153m2

 hay không? Còn nếu vô hiệu thì xử lý hậu 

quả như thế nào? 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Bùi Thị 

Ngọc L; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Thanh X, ông Huỳnh Văn L, bà Nguyễn Thị C, ông Võ Trúc Ph; 
Hủy một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2020/DSST ngày 

26/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố T về việc tranh chấp 

chia tài sản chung và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất; Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố 

T, tỉnh Bình Dương giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 
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Bản án số: 110/2019/DS-PT ngày 12 tháng 8 năm 2019 Toà án 

nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

V/v: “Tranh chấp di sản thừa kế” 

Nội dung vụ án: 

Ông Nguyễn Phú S1 khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị S2 giao 

cho ông các di sản của bà Hồ Kim H1 để lại cho ông theo tờ chúc 

ngôn lập ngày 05/02/2005. Nguyên đơn ông Nguyễn Phú S1 cho 

rằng khi còn sống bà H1 có lập hai Tờ chúc ngôn cùng ngày 

05/02/2005 để lại các tài sản cho ông thừa kế các tài sản 
gồm: Một căn nhà 98m2, 02 công vườn cây tạp, 2,5 công ruộng 

(tầm cấy) tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú, 01 tủ thờ, 02 tủ áo, 
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01 cái bàn dài, 06 cái ghế đai, 01 bộ ngựa gỗ, 01 cái tủ chén, 01 

cái bàn tròn đá mài, 01 bộ lư đồng nên yêu cầu Tòa án 
giải quyết chia thừa kế cho ông theo di chúc. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Phú S1, tờ 

chúc ngôn ngày 05/2/2005 của bà Hồ Kim H1 là hợp pháp. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Bà S2 cho rằng phần đất lúa tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị 

xã Long Mỹ lúc còn sống bà H1 kêu bán để điều trị bệnh và trả 

nợ, nhưng thực tế không có bán phần đất này mà bà B lấy một 

phần đất khác của bà B bán để lo chi phí mai táng, trả tiền điều trị 

bệnh của bà H1 và lấy 2,5 công đất ruộng này giao lại cho con bà 

B là ông Phan Văn L canh tác. Theo lời khai của ông Phan Văn L 

thì phần đất trên hiện do ông đang canh tác, khi bà H1 còn sống 

thì cho ông thuê phần đất này, khi bà H1 chết thì bà S2 có mượn 

một phần đất khác của ông để cố cho người khác lấy tiền lo mai 

táng, trả nợ cho bà H1 và đưa phần đất này cho ông làm bù lại. 

Đây là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm, chưa được 

Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ do quá trình giải quyết sơ thẩm bà S2 

vắng mặt không cung cấp thông tin để được xem xét, giải quyết 

và quá trình xem xét, thẩm định ở cấp sơ thẩm không thể hiện nội 

dung người đang trực tiếp sử dụng đất là ông Phan Văn L nên cấp 

sơ thẩm không biết và không có căn cứ đưa ông L vào tham gia 

tố tụng. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 256/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 

của Tòa án nhân dân huyện thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về 

việc tranh chấp thừa kế tài sản, giữa: nguyên đơn ông Nguyễn 

Phú S1 và bị đơn bà Nguyễn Thị S2.  

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang giải quyết lại theo thủ tục chung. 
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Bản án số: 638/2017/DS-PT ngày 20 tháng 7 năm 2017 Toà án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung vụ án: 

Năm 2014, bà V nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà 

Phạm Ngọc N diện tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 

54 tọa lạc tại đường Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí 

Minh, bà V đã được ủy ban nhân dân huyện C cấp Giây chứng 
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nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số BU 209987, số vào sổ CH 05864 ngày 23/7/2014. Nay 

yêu cầu các bị đơn phải trả lại tổng diện tích đất lấn chiếm trái 

phép là 83,6 m2 (trong đó ông T, bà M phải trả lại 1l,4 m2, ông L 

trả lại 72,2 m2) thể hiện lần lượt tại vị trí Nhà 1, Nhà 2, Nhà 3, 

Nhà 4 của Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Thương mại - Đo đạc và Bản đồ G lập ngày 12/5/2016, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện C kiểm tra nội nghiệp 

ngày 01/6/2016 . Bị đơn – ông Phạm Văn T cho rằng Căn nhà và 

đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do cha ông cho từ trước tháng 

4/1975. Năm 2005, bà N kiện đòi diện tích đất mà ông và ông L 

sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C đã ra Quyết định số 11/QĐ- 

CNTT ngày 21/10/2005 công nhận sự thỏa thuận của các đương 

sự . Năm 2014, bà N có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất với bà V đối với diện tích đất 264 m2 thuộc thửa số 37, tờ bản 

đồ số 54 tọa lạc tại đường Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố 

Hồ Chí Minh. Nay ông không đồng ý với yêu cầu của nguyên 

đơn. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị Nhi V. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T trình bày là ông L có 02 đời vợ, 

người đầu kết hôn trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2013, 

người thứ hai hiện đang chung sống với ông L trong căn nhà trên. 

Do đó cần thu thập lời khai và đưa hai người vợ của ông L vào 

tham gia tố tụng để xác định quyền và nghĩa vụ của họ trong Vệc 

chi phí sửa chữa nhà và nghĩa vụ tháo dỡ nhà nếu có. Đây là tình 

tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phạm Tuyết M và 

ông Phạm Văn L. 

Hủy Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện C và chuyển toàn bộ hồ sơ về giải quyết lại 

theo thủ tục sơ thẩm tại tòa án có thẩm quyền. 
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Bản án số: 119/2021/DS-PT ngày 17 tháng 9 năm 2021 Toà án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Nội dung vụ án: 
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Do có quan hệ quen biết với nhau nên ngày 24/8/2016, ông 

Nguyễn Phi H có cho ông Phạm Đức K vay số tiền là 120.000.000 

đồng, thời hạn vay là 01 năm từ ngày 24/8/2016 đến ngày 

24/8/2017; lãi suất thỏa thuận là 2%/tháng. Kể từ thời điểm vay 

tiền cho đến nay, ông K chưa trả cho ông H được bất kỳ khoản 

tiền gốc hay lãi nào. Do vậy, ông Nguyễn Phi H đã khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc ông Phạm Đức K phải trả số tiền nợ 

gốc là 120.000.000 đồng và tiền lãi suất theo quy định pháp luật 

kể từ ngày 24/8/2016 đến thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án. bị đơn 

ông Phạm Đức K trình bày: Trong quá trình kinh doanh, ông K 

có vay của ông Nguyễn Phi H số tiền là 100.000.000 đồng), 

nhưng ông H yêu cầu ghi là 120.000.000 đồng với lý do là cộng 

luôn cả tiền lãi. Sau này trả thừa thì ông H đưa lại nên ông K đã 

viết giấy vay là 120.000.000 đồng. Sau đó, ông K có đưa cho ông 

H giữ 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu MITSUBISHI, màu xanh, 

có biển số 47A-068.56 cùng toàn bộ giấy tờ xe. Hiện nay chiếc 

xe và giấy tờ xe ông H quản lý. Trong thời gian qua, ông K đã trả 

cho ông H tổng số tiền là 60.700.000 đồng (do ông Não Cường T 

là người nhận) và tổng số tiền ở khách sạn do ông K quản lý mà 

ông H thu tiền là 43.868.000 đồng. Tổng cộng là 104.568.000 

đồng. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Phi 

H về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Buộc ông Phạm Đức K 

phải có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Phi H tổng số tiền: 

197.200.000đồng. Trong đó: số tiền nợ gốc là 120.000.000 đồng 

và tiền lãi suất là 77.200.000 đồng. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn khai vì không hiểu pháp luật nên 

không yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đối với tài sản bảo 

đảm trong cùng vụ án mà đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân 

dân TP. Buôn Ma Thuột để yêu cầu nguyên đơn ông Nguyễn Phi 

H trả lại chiếc xe đã cầm cố nói trên và được Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý ngày 12/3/2021. Nhưng tại phiên 

tòa hôm nay, ông có nguyện vọng được giải quyết yêu cầu này 

trong cùng vụ án và có cung cấp cho Tòa án đơn xin rút đơn khởi 

kiện vụ án kiện đòi tài sản là chiếc xe ô tô mà ông đã khởi kiện 

tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, đây được xem là 

tình tiết mới phát sinh trong vụ án. 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 



 

 
 

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Phạm Đức K. Hủy toàn bộ 

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2021/DS-ST ngày 09/4/2021 của 

Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 
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Bản án số: 120/2019/DS-PT ngày 02 tháng 8 năm 2019 Toà án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

V/v: “Tranh chấp lối đi”. 

Nội dung vụ án: 

Năm 1996 gia đình ông Trần Quang P, bà Nguyễn Thị T nhận 

chuyển nhượng của ông Nguyễn Đăng G (trú tại thôn Y1, xã Đ, 

huyện L) một thửa đất rẫy với diện tích khoảng hơn 04 sào 

(4.000m2) tại thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk. Khi nhận 

chuyển nhượng hai bên chỉ thỏa thuận với nhau bằng miệng, 

không lập văn bản giấy tờ gì và cũng không đề cập về lối đi. Do 

trước đó ông P, bà T thấy ông G đi vào rẫy bằng lối đi rộng 

khoảng 3m, dài khoảng 30m, lối đi từ đường liên thôn (hiện nay 

là phần đất giáp ranh giữa đất ruộng của ông Tô Viết N với ruộng 

của ông Phan Phúc H3) nên sau khi nhận chuyển nhượng thì ông 

P, bà T vẫn đi con đường này. Ngày 10/9/2004, gia đình ông P, 

bà T được UBND huyện L cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số AA 207087 đối với thửa đất số 367, tờ bản đồ số 07, diện 

tích 4.365 m2. Do lối đi qua mảnh rẫy của ông N (giáp ruộng ông 

Phan Phúc H3) là lối đi đã được hình thành từ lâu (trước khi ông 

P, bà T nhận chuyển nhượng đất năm 1996) mà gia đình ông P, 

bà T đã sử dụng từ trước đến nay là thuận tiện, hợp lý và thiệt 

hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Do đó, ông P, 

bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H 

phải dành cho ông Trần Quang P, bà Nguyễn Thị T một lối đi từ 

lô đất của ông N, bà H cho đến đường liên thôn. Bị đơn – Tô Viết 

N cho rằng, ông N, bà H có đồng ý đổi đất với ông P, bà T là đất 

ở phía sau lưng nhà ông N, bà H; hai bên chỉ thỏa thuận bằng 

miệng. Sau khi hai bên đã thỏa thuận miệng nhưng ông P, bà T 

không thực hiện theo sự thỏa thuận trên mà còn có những lời nói 

thách thức, thiếu tế nhị, khiếm nhã, vì vậy từ những lý do trên nên 

ông N, bà H đã đổi ý không đổi đất cho ông P, bà T nữa. Việc ông 

P, bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông N, bà H 

phải dành phần đất mở lối đi qua trên diện tích đất ruộng của nhà 

mình thì ông N, bà H không chấp nhận. 
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Toà án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Quang P 

và bà Nguyễn Thị T về việc yêu cầu dành một lối đi qua bất động 

sản liền kề đối với ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H. 

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: 

Quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã 

thu thập thêm chứng cứ là sơ đồ giải thửa, tiến hành đo đạc lại 

diện tích đất yêu cầu mở lối đi, trên cơ sở kết quả đo đạc, lồng 

ghép bản đồ tham khảo thì lối đi ông P, bà T yêu cầu mở có một 

phần nằm trên diện tích đất của ông Phan Phúc H3, là người làm 

chứng trong vụ án. Như vậy, tư cách tham gia tố tụng của ông H3 

trong vụ án này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án 

cấp phúc thẩm đã triệu tập ông H3 tham gia tố tụng để làm rõ một 

số nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của ông H3 nhưng ông 

H3 không có mặt tham gia tố tụng nên không thể khắc phục được. 

Do phát sinh tình tiết mới tại cấp phúc thẩm có thể làm thay đổi 

nội dung vụ án mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên 

cần chấp nhận kháng cáo của ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H 

Toà án cấp phúc thẩm tuyên: 

Chấp nhận kháng cáo của ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H;  

Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2019/DS-ST ngày 

28/02/2019, của Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Lắk giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục sơ thẩm. 

  



TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         

Bản án số: 142/2017/ DS-PT 

Ngày: 31 - 8 - 2017 
V/v : “ Tranh chấp quyền về  

lối đi qua bất động sản liền kề” 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Lâm Sơn 

Các Thẩm phán:      - Bà Nguyễn Thị Nhiên                     

                                 - Ông Phạm Đình Thi                     

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên toà: 

Bà Mai Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 111/2017/TLPT-DS ngày 01 tháng 8 năm 

2017 về Tranh chấp quyền về lối đi qua bất động sản liền kề. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 178/2017/QĐ-PT ngày 

14 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Kim T; sinh năm 1956 

Người đại diện hợp pháp của bà Tuyến: Ông NLQ2, sinh năm 1951 theo văn 

bản ủy quyền ngày 25/8/2017. 

Cùng trú tại địa chỉ:  Khu phố A, Phường B, Tp. G, Kiên Giang. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc T; sinh năm 1954 ( có đơn xin xét xử vắng mặt 

). 

Địa chỉ: Khu phố C, phường H, Tp. G, Kiên Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà NLQ1, sinh năm 1948 ( Vắng mặt ). 

1



 2 

Địa chỉ: Phường V, Tp. G, tỉnh Kiên Giang. 

2. Ông NLQ2. (Có mặt) 

Địa chỉ:  khu phố A, Phường B, Tp. G, Kiên Giang. 

3. Bà NLQ3 ( Vắng mặt ). 

Địa chỉ: khu phố Q, Phường. V, Tp.G, Kiên Giang  

4.  Bà NLQ4 ( Vắng mặt ). 

Địa chỉ: Khu phố C, Phường H, Tp. G, Kiên Giang. 

- Người kháng cáo: Bà Trần Kim T là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Trần Kim T trình bày: Diện tích đất của bà tọa lạc liền kề 

phía sau số 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, Kiên Giang có nguồn 

gốc do bà nhận chuyển nhượng của ông Thanh T và bà Xuân Đ vào năm 1999, 

hiện trạng chuyển nhượng gồm diện tích đất 169,48m
2
 (ngang trước 8,7m; ngang 

sau 9m x dài 1: 18,6m; dài 2: 19,8m) và 01 căn nhà bằng cây lá có chiều ngang 4m 

x dài 5m; phía trước là con mương công cộng và phải bắc cầu qua mương đi vào 

nhà. 

Năm 1999 khi làm thủ tục hợp thức hóa chủ quyền đất thì bà mới biết phần 

đất bà mua nằm trong số khu đất của Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang quản lý.  

Năm 2000, căn nhà lá hư mục nên bà tháo dở và hiện trạng đất trở thành đất 

trống.  

Năm 2001 bà V ngụ ở phường L, Tp. G (không biết tên và địa chỉ cụ thể) lấp 

con mương công cộng và hợp thức hóa chủ quyền con mương này. Thời điểm này 

bà V có gặp bà ngỏ ý chuyển nhượng cho bà phần đất (là con mương đã lấp) nằm 

phía trước đất nhà bà, bà không có khả năng mua nên bà V nói nếu bà không mua 

thì sẽ bán cho người khác và chỉ chừa lại 1,5m cho 02 hộ liền kề làm lối đi (bà T 

và bà H hoặc bà T và ông Ba M, 02 hộ này liền kề đất của bà T), việc chừa đường 

ra vào khu đất Văn phòng Tỉnh ủy có ra công văn chừa lại 1,5m cho bà và ông Ba  

M sử dụng. 

Năm 2005 phần đất này đã được UBND Tp. G cấp giấy chứng nhận QSD 

đất tên ông Thanh T và bà Xuân Đ; xác nhận biến động chuyển nhượng cho bà 

ngày 03/02/2005.  

Ngày 04/10/2005, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn giải quyết 4,5m đất để 

làm lối đi vào nhà cho 04 hộ trong đó có 1,5m lối đi cho ba M và bà. 

2
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Phần đất do bà V làm chủ quyền từ năm 2003 đến nay đã qua 03 lần chuyển 

nhượng, trong đó người nhận chuyển nhượng phần đất nằm phía trước mặt phần 

đất của bà là ông Nguyễn Ngọc T. 

Do phần đất của bà hiện nay không có lối đi nào để đi vào, phía sau hậu và 

hai bên hông đều là nhà có chủ, phía trước thì ông Ngọc T cất nhà bít lối đi. 

Nay bà yêu cầu ông Ngọc T mở cho bà một lối đi ngang 1,5m x dài 5m (vị 

trị bất kỳ) tại địa chỉ 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, Kiên Giang  

thuộc quyền sở hữu của ông Ngọc T. Bà  đồng ý trả giá trị đất theo giá thị trường. 

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc T trình bày:  Phần đất tại số 858/7 đường N,  

diện tích 173,20m
2
 có nguồn gốc do bà NLQ1 đứng tên trên giấy chứng nhận QSD 

đất được UBND Tp. G cấp ngày 29/01/2003, nguồn gốc đất do bà NLQ1 nhận 

chuyển nhượng của bà V. Năm 2011 bà NLQ1 chuyển nhượng diện tích đất trên lại 

cho bà NLQ3; sau đó bà NLQ3 thỏa thuận chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích đất 

trên cho 05 hộ liền kề gồm:  

- Bà NLQ4 nhận chuyển nhượng 50m
2
 (10m x 5m), giá chuyển nhượng 

120.000.000 đồng; 

- Ông Ngô Văn C và bà Nguyễn Thị H nhận chuyển nhượng 22m (4,40m x 

5m) sát vị trí đất của bà NLQ4, giá chuyển nhượng 52.800.000 đồng; 

- Bà Đinh Châu Tố Q nhận chuyển nhượng 20m
2
 (4m x 5m), giá chuyển 

nhượng 48.000.000 đồng; 

- Ông Trần Văn T, bà Bùi Thị C nhận chuyển nhượng 26m
2
 (5,20m x 5m), 

giá chuyển nhượng 62.400.000 đồng; 

- Ông Nguyễn Ngọc T nhận chuyển nhượng phần đất 8,65m x 5 m; giá 

chuyển nhượng là 103.800.000 đồng. 

Do diện tích nhận chuyển nhượng của từng hộ quá nhỏ không đủ điều kiện 

để tách thửa riêng cho từng hộ nên giữa bà NLQ3 và 05 hộ nêu trên có lập giấy 

thỏa thuận về việc chuyển nhượng QSD đất ngày 17/9/2011 (có xác nhận của đại 

diện Khu phố A, phường H), các bên thống nhất giao giấy chứng nhận QSD đất 

bản chính cho bà NLQ4 giữ, các hộ còn lại giữ bản photo giấy chứng nhận QSD 

đât và tờ thỏa thuận ngày 17/9/2011. 

Đối với yêu cầu của bà T thì ông không đồng ý.  Hiện nay ông đã cất nhà hết 

diện tích đất đã mua, không còn đất trống. Nếu bà T có nhu cầu về lối đi thì ông 

đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ căn nhà cho bà T chứ không thể đập nhà để tạo 

lối đi ngang 1,5m như yêu cầu khởi kiện của bà T. 
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Bà NLQ3 trình bày: Bà thống nhất lời trình bày của ông Ngọc T. Theo yêu 

cầu của nguyên đơn thì ông Ngọc T toàn quyền quyết định. 

Bà NLQ1 trình bày: Bà thống nhất lời trình bày của ông Ngọc T, bà đã 

chuyển nhượng toàn bộ đất cho bà NLQ3 nên bà không có ý kiến gì về việc giải 

quyết vụ án, bà yêu cầu Tòa án xác định bà là không có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan gì trong vụ án này. 

 Bà NLQ4 trình bày: Thống nhất lời trình bày của ông Ngọc T. Bà xác định 

bà không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gì trong vụ án này. 

Bản án dân sự sơ thẩm số: 18/2017/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:  

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Kim T về việc yêu cầu: “Quyền 

về lối đi qua bất động sản liền kề” đối với bị đơn ông Nguyễn Ngọc T. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí đo đạc, định giá và 

báo quyền kháng cáo theo hạn luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Ngày 6/6/2017 bà Trần Kim T có đơn kháng cáo 

yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết cho bà có được lối đi và tiện dụng cất nhà ở sau 

này. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay phía ngươi đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện và đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến kết luận: 

Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và những người tham gia tố tụng trong 

vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm nghị án tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay đã 

tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm do 

phát sinh tình tiết mới.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, thẩm tra tại phiên tòa; 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của nguyên đơn, đại diện 

Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[ 1 ] Về thủ tục tố tụng, phía bị đơn không có đơn kháng cáo nhưng có đơn 

xin xét xử vắng mặt và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có liên 

quan đến việc kháng cáo. Căn cứ khoản 2, Điều 296 và khoản 1 Điều 294 Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử 

vắng mặt họ. 
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[ 2 ] Xét về quan hệ pháp luật tranh chấp theo yêu cầu khởi kiện của bà T thì 

bà yêu cầu được mở lối đi qua bất động sản liền kề có chiều ngang 1,5m x chiều 

dài 5m (vị trị bất kỳ) tại địa chỉ 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, 

Kiên Giang thuộc quyền sở hửu nhà gắn liền quyền sử dụng đất của ông Nguyễn 

Ngọc T, phía bà T đồng ý trả tiền đất cho ông Ngọc T theo giá thị trường, Tòa án 

cấp sơ thẩm trong phần quyết định của bản án vẫn nêu bác toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của bà Trần Kim T về việc yêu cầu: “Quyền về lối đi qua bất động sản liền 

kề”, nhưng phần thụ lý vụ kiện ghi quan hệ tranh chấp về quyền sở hữu và các 

quyền khác về tài sản là chưa đúng, cần rút kinh nghiệm với Tòa án cấp sơ thẩm. 

[ 3 ] Xét nội dung kháng cáo của bà T, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, phía 

ông Nguyễn Ngọc T có lời khai ngày 21/8/2017 về phần đất ông đang sử dụng tọa 

lạc tại số 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, Kiên Giang  ông đã làm 

thủ tục chuyển nhượng và giao toàn bộ hồ sơ xong cho bà Bé T làm ở Văn phòng 

Tỉnh uỷ và đã nhận tiền đủ, do đất có diện tích nhỏ không đủ điều kiện tách giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, nên vẫn còn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của bà NLQ4, hiện nay ông không còn chủ sở hửu nhà gắn liền quyển sử 

dụng đất tọa lạc tại số 858/7 đường N, Khu phố A, phường H, Tp. G, Kiên Giang . 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay phía người đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn thừa nhận phía ông Ngọc T đã chuyển nhượng nhà và đất cho người khác và 

người đó có đến gặp gia đình ông ngỏ lời chuyển nhượng phần đất của vợ chồng 

ông nhưng không thành. Xét đây là tình tiết mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, 

nếu giải quyết chấp nhận yêu cầu của bà T thì sẽ không thi hành án được, mặc 

khác trong biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 12/11/2015 do Tòa án cấp sơ 

thẩm lập không thể hiện rỏ hiện trạng các phần đất phía trước giáp ranh nhà của 

ông Ngọc T có cất nhà ở hay đất trống không nên cần làm rỏ thêm ngoài quyền sử 

dụng đất của ông Ngọc T gắn liền căn nhà ở nay đã chuyển nhượng cho bà Bé T 

thì còn phần đất nào khác nào còn trống thuận lợi để mở lối đi khác theo yêu cầu 

của bà T hay không vì yêu cầu hiện nay của bà T xin mở lối đi qua bất động liền kề 

đã có căn nhà của ông Ngọc T. 

Trong thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận đề 

nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về việc hủy bản án sơ thẩm do phát sinh tình 

tiết mới tại giai đoạn phúc thẩm, không phải do lỗi của Thẩm phán, giao hồ sơ về 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại.  

Án phí dân sự phúc thẩm, bà Trần Kim T không phải chịu do Tòa án cấp 

phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 3 Điều 308, Điều 310 của  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 26 tháng 5 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 

nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm lại vụ án theo thủ tục 

chung.  

Phía bà Trần Kim T không phải nộp án phí phúc thẩm, hoàn trả lại cho bà 

Trần Kim T 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm do bà Tuyến nộp theo 

biên lai thu tiền số 0007389 ngày 12/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 31/8/2017./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Kiên Giang; 

- TAND Tp. G; 

- THA p. G; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                      

 

                              (Đã ký đã đóng dấu)       

 

 

                                Lê Lâm Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 156/2017/DS-PT 

Ngày: 29-9-2017 

V/v “Tranh chấp quyền sử dụng đất 

và Xin hủy giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất”.  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa P tòa: Bà Nguyễn Thị H Tuyến. 

Các thẩm phán:                            Bà Hà Thảo Quyên. 

                                                         Bà Phan Thị Thu Hương.             

Thư ký P tòa: Bà Nguyễn Thanh Minh–Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia P tòa: Bà 

Nguyễn Ngọc Lan – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Hội trường C - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 110/2017/TLPT-DS ngày 

15/8/2017 về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 66/2017/DS –ST ngày 16/6/2017của Tòa án 

nhân dân thanh phố Biên Hòa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số188/2017/QĐ-PT ngày 

12 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Lâm Thị X1, sinh năm 1951. 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên lạc: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Đình Bảo T, sinh năm 1983. 

Địa chỉ liên lạc: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. (Văn bản ủy 

quyền ngày 15/8/2017). 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1954. 

               Bà Hồ Thị Kim A, sinh năm 1954. 

Cng địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Văn T ủy quyền cho bà Hồ Thị Kim A đại diện (Văn bản ủy 

quyền ngày 03/7/2013). 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Nguyễn Văn T và 

bà Hồ Thị Kim A: Luật sư Phan Mạnh H – Văn phòng luật sư Phan Mạnh H 

thuộc Đòan luật sư tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Lâm Thị X2, sinh năm 1955. 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Ông Lâm Tấn U, sinh năm 1961. (Chết ngày 09/5/2016). 

 3/ Bà Trương Thị H, sinh năm 1936. 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Bà Trương Thị H ủy quyền cho bà Hồ Thị Kim A đại diện (Văn bản ủy 

quyền ngày 10/7/2013). 

4/ Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1975. 

5/ Bà Xà Thủy N, sinh năm 1979. 

Cng địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Văn S, bà Xà Thủy Ngân ủy quyền cho bà Hồ Thị Kim A 

đại diện (Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2013). 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

6/ Chị Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 1997. 

Địa chỉ Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Chị Nguyễn Thị Cẩm T ủy quyền cho bà Hồ Thị Kim A đại diện (Văn 

bản ủy quyền ngày 14/4/2017). 

7/ Cháu Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 2007.  

Đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 2007 là ông 

Nguyễn Văn S, sinh năm 1975 và bà Xà Thủy Ngân, sinh năm 1979. 

8/ Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ: Phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn L – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố B. (Văn bản ủy quyền số: 7600/UBND-TCD ngày 12/8/2016). 

- Người kế thừa, quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Lâm Tấn U, sinh năm 

1961. (Chết ngày 09/5/2016). 

1/ Bà Lâm Thụy Trà M, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Nguyễn Giản T, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà Lâm Thụy Trà M ủy quyền cho bà Lâm Thị X, sinh năm 1955 đại 

diện (Văn bản ủy quyền ngày 04/5/2017). 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Bà Lâm Thụy Trà K, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

 (Bà X1, bà X2, ông T, bà Kim A, ông S, Luật sư Phan Mạnh H có mặt. 

Ông Nguyễn Tấn L, bà Lâm Thụy Trà K, có đơn xin vắng mặt tại Ptòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm:  
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- Theo đơn khởi kiện ngày 03/6/2013 và ngày 07/5/2013 và tại P tòa 

nguyên đơn Bà Lâm Thị X trình bày:  

Ông Lâm Tấn G, sinh năm 1914 (mất năm 1999) và bà Ngô Thị P sinh 

năm 1915 (mất năm 2011) có quyền sử dụng đất diện tích 2.804m
2
, tờ bản đồ số 

435 (số cũ), diện tích 2.392,6m
2 

tờ bản đồ số 17, thửa đất số 72 (số mới) tọa lạc 

tại A2/274, khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Ông Lâm Tấn G 

và bà Ngô Thị P có 03 người con Bà Lâm Thị X, ông Lâm Tấn U, bà Lâm Thị 

X. 

Năm 1980 baø Trương Thị H là người quen của gia đình, có xin bà P cho 

che tạm một căn chòi nhỏ trên phần đất để sinh sống. Căn nhà tạm bà H sinh 

sống được giao lại cho người cháu là oâng Nguyeãn Vaên Tuøng trông giữ. 

Ngày 25/4/2008, ông Nguyễn Văn T, bà Hồ Thị Kim A được Ủy ban nhân 

dân thành phố B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 611505 diện 

tích 91,3m
2
, thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại phường T, Thành phố B, 

Đồng Nai. 

Ngày 31/3/2013 ông T tháo dỡ căn nhà cũ xây dựng lại nhà mới, bà X1 có 

đơn xin ngăn chặn việc xây dựng. Trong quá trình giải quyết tại địa phương bà 

X1 biết được phần đất tranh chấp có diện tích 91,3m
2
, thửa đất số 73, tờ bản đồ 

số 17, tọa lạc tại phường T, Thành phố B, Đồng Nai. (Phần đất này nằm trong 

phần đất của cha mẹ bà X1). 

Bà Lâm Thị X có đơn khởi kiện yêu cầu vợ cH ông Nguyễn Văn T, bà Hồ 

Thị Kim A trả lại phần diện tích đất 91,3m
2
 là di sản thừa kế do cha mẹ Bà Lâm 

Thị X để lại cho các chị em bà X1, ông U, bà X2. Đồng thời yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất AM 611505 ngày 25/4/2008, Ủy ban nhân dân 

thành phố B đã cấp cho ông Nguyễn Văn T, bà Hồ Thị Kim A đối với phần diện 

tích đất đất 91,3m
2
 thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại phường T, Thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai.   

- Bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Hồ Thị Kim A (ông T ủy quyền bà 

Anh) đại diện trình bày: 

Vợ chồng bà không có quan hệ gì với bà Lâm Thị X, Lâm Thị X1, Lâm 

Tấn U. Bà Trương Thị Hlà mợ của vợ chồng bà. Bà không biết rõ nguồn gốc 

diện tích đất 2.804m
2 

tờ bản đồ số 435 và nguồn gốc diện tích đất 2.392m
2
 tờ 

bản đồ số 17, thửa đất 72 tọa lạc tại A2/264, khu phố 2, phường T, Thành phố B. 

Năm 1978 bà Trương Thị H che căn chòi nhỏ trên diện tích đất trên để sinh sống 

với 05 người con. Đến năm 1993, bà H đã bán lại căn chòi trên cho vợ cH bà, bà 

Trương Thị Hbán lại cho vợ cH bà căn nhà trên có kết cấu vách lá, cột cây, mái 

ngói, nền gạch tàu đỏ, diện tích nhà khoảng 60m
2
 với giá 8.000.000đồng, có giấy 

viết tay nhưng đã làm thất lạc mất. 

Ngày 25/4/2008, vợ cH bà được Ủy ban nhân dân thành phố B cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 611505 diện tích 91,3m
2
, thửa đất số 73, 

tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, 

trên đất có con trai bà tên Nguyễn Văn S, sinh năm 1975, con dâu tên Xà Thủy 

N, sinh năm 1979, cháu nội Nguyễn Thị Cẩm T, Nguyễn Thị Phương T đang 
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sinh sống trên diện tích đất trên. Vợ cH bà sinh sống tại số nhà 274B, khu phố 2, 

phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 20/3/2013, do trời mưa bảo, nhà lâu năm cột cây bị sập nên vợ cH 

bà làm thủ tục xin phép sửa lại nhà. Vợ cH bà đã phá nhà cũ để xây dựng lại nhà 

mới, lúc bà dở nhà xây lại bà X2 ngăn cản, nói đất là của bà X2 nên không cho 

xây nhà mới. Bà nhờ cơ quan nhà nước đến đo vẽ lại đất 02 lần nhưng bà X2 đều 

không cho đo. Khi vợ cH bà xây nhà đều có báo cho chính quyền địa phương 

biết và có cán bộ địa chính phường xuống xem nhà cũ bị xập. 

Nay Bà Lâm Thị X1 có đơn khởi kiện yêu cầu vợ cH bà trả lại phần diện 

tích đất 91,3m
2
 là di sản thừa kế do cha mẹ bà X2, ông U để lại cho các chị em 

bà X1, ông U, bà X đồng thời yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mà cơ quan nhà nước đã cấp cho ông bà đối với phần diện tích đất trên thì bà 

không đồng ý vì mợ và vợ cH bà sống trên diện tích đất 91,3m
2
 thửa đất số 73, 

tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai đã hơn 30 

năm, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ cH bà, diện 

tích đất này chỉ sát ranh với diện tích đất của Bà Lâm Thị X1, không phải đất 

của bà X1 nên bà không đồng ý yêu cầu khởi kiện yêu cầu của Bà Lâm Thị X1. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thành phố 

B: 

Tại văn bản trình bày ý kiến ngày 05/8/2015: Nguồn gốc thửa đất 73, tờ 

bản đồ số 17 phường T, Thành phố B có diện tích 91,3m
2
 được ông Nguyễn Văn 

T và bà Hồ Thị Kim A lập thủ tục đăng ký kê khai quyền sử dụng lần đầu dạng 

đồng loạt vào năm 2000, với nguồn gốc kê khai là đất do ông T tự bồi lấp đất 

ven rạch cất nhà ở từ năm 1975, sử dụng ổn định, không tranh chấp đến nay. 

Ngày 22/11/2002, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành quyết định số: 

5247/QĐ.UBTP và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 167885 cho 

ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A đối với thửa đất nêu trên, trong đó công 

nhận 9,8m
2
 đất ở và không công nhận 81,5 m

2
 do không phù hợp quy hoạch 

(nằm trong quy hoạch mở đường). 

Ngày 12/10/2007 ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A đã lập thủ tục 

đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để xin công nhận 

công nhận thêm phần diện tích 81,5 m
2
 trước đây chưa được công nhận. 

Ngày 19/3/2008, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành quyết định số: 

271/QĐ.UBND ngày 19/3/2008 thu hồi quyết định số: 5247/QĐ.UBTP ngày 

22/11/2002 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 167885 nêu trên, đồng 

thời công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 611505 ngày 

25/4/2008 cho ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A đối với thửa đất nêu trên 

với diện tích được công nhận là 91,3m
2
 là đảm bảo quy định. 

Về căn cứ pháp lý trong quá trình xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất: Trên cơ sở ý kiến xét duyệt của Ủy ban nhân dân phường T tại biên bản họp 

xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo Nghị 

định số: 60/CP ngày 18/7/2000 xác định nguồn gốc sử dụng, quá trình sử dụng 

đối với toàn bộ diện tích thửa đất nêu trên do ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị 

Kim A sử dụng ổn định, không tranh chấp, căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993, 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ký ngày 02/12/1998, ký ngày 
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29/6/2001, Nghị định số: 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 và Nghị định số: 

66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính Phủ và đối chiếu với quy hoạch sử 

dụng đất đã được phê duyệt, Phòng địa chính nhà đất thành phố (nay là Phòng 

tài nguyên và môi trường) đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành 

quyết định số: 5247/QĐ.UBTP ngày 22/11/2002 và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số W 167885 cho ông Nguyễn VănT và bà Hồ Thị Kim A đối với 

thửa đất nêu trên trong đó công nhận 9,8m
2
 đất ở và không công nhận 81,5 m

2
 

do không phù hợp quy hoạch (nằm trong quy hoạch mở đường). 

Căn cứ Luật đất đai năm 2003, Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 và Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007 của Chính Phủ, 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa) đã lập thủ tục đề xuất Phòng tài 

nguyên và môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành quyết 

định số: 271/QĐ.UBND ngày 19/3/2008 thu hồi quyết định số: 5247/QĐ.UBTP 

ngày 22/11/2002 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 167885 nêu trên, 

đồng thời công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 611505 

ngày 25/4/2008 cho ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A đối với thửa đất 

nêu trên với diện tích được công nhận là 91,3m
2
 là đảm bảo quy định. 

Đối với việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AM 611505 

ngày 25/4/2008, Ủy ban nhân dân thành phố B không đồng ý. 

- Tại biên bản lấy lời khai ngày 06/8/2013 người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà Trương Thị H trình bày: 

Khi bà Ngô Thị P còn sống lúc đó bà là hàng xóm với bà Lâm Thị X, Lâm 

Thị X1, Lâm Tấn U. Hiện nay bà không còn sinh sống trong xóm bà X1, bà X2, 

ông U, bà chuyển đi nơi khác sinh sống khoảng 20 năm nay. Bà là mợ của ông 

Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A. Nguồn gốc diện tích đất 2.804m
2 

tờ bản đồ 

số 435 và nguồn gốc diện tích đất 2.392m
2
 tờ bản đồ số 17, thửa đất 72 sát ranh 

đất bà Ngô Thị P, lúc bà đi kinh tế mới về không có nhà ở nên dựng căn chòi 

nhỏ để ở trên diện tích đất trên vào năm 1978. Diện tích đất trên là đất bồi không 

phải của vợ cH bà Ngô Thị P nên khi bà dựng căn chòi để ở bà P và con bà P có 

xuống xem nhưng không có ý kiến gì. 

Năm 1993 bà bán căn chòi trên cho vợ cH ông Nguyễn Văn T và bà Hồ 

Thị Kim A với giá 8.000.000đồng, khi bán hai bên có lập giấy viết tay nhưng lâu 

ngày bà để lạc mất. Khi bà bán căn chòi trên cho vợ cH ông Nguyễn Văn T và 

bà Hồ Thị Kim A thì  bà Ngô Thị Pkhông có ý kiến gì. 

Bà Lâm Thị X có đơn khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị 

Kim A trả lại phần diện tích đất 91,3m
2
 là di sản thừa kế do cha mẹ bà X1, ông 

U, bà X2 để lại cho các chị em bà X1, ông U, bà X2 đồng thời yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mà cơ quan nhà nước đã cấp cho ông Nguyễn 

Văn T và bà Hồ Thị Kim A đối với phần diện tích đất trên thì bà không có ý kiến 

vì diện tích đất trên và căn chòi bà đã bán cho ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị 

Kim A. Bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

- Tại bản tự khai ngày 09/6/2017 người kế thừa, quyền nghĩa vụ tố 

tụng của ông Lâm Tấn U, bà Lâm Thụy Trà K trình bày: 
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Ông nội bà là Lâm Tấn G sinh năm 1914, mất năm 1999 và bà nội bà là bà 

Ngô Thị P, sinh năm 1915, mất năm 2011. Hai ông bà có những tài sản sau: 

Một phần đất tại A2/264 khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai; thuộc tờ bản đồ số 435 (theo số cũ), diện tích đất 2.804m
2
. 

Một phần đất tại A2/264 khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai; thuộc tờ bản đồ số 17, thửa đất số 72 (theo số mới), diện tích đất 2.392,6m
2 

. 

Hai phần đất trên ông Gõ và bà P đã đăng ký ngày 31/8/1999. Ông bà có 

03 người con: Lâm Thị X1, Lâm Thị X và Lâm Tấn U. Ông Lâm Tấn U mất 

ngày 09/5/2016 và có 02 người con là Lâm Thụy Trà M và bà. 

Vào năm 1980, bà Trương Thị H là người quen của gia đình bà P. Bà H 

xin bà P cho che tạm 01 căn chòi nhỏ trên phần đất của bà P để sinh sống và 

nuôi 05 con nhỏ. Bà P đồng ý và bà H đã dựng lên phần đất bà P 01 căn chòi có 

mái lợp ngói và xung quanh chắn lá.  

Năm 1996, bà H và các con dọn đi sinh sống ở một nơi khác. Căn nhà tạm 

mà bà H dựng lên trên đất bà P, bà H để lại cho cháu là ông Nguyễn Văn T trông 

giữ. Ông T và vợ là bà Hồ Thị Kim A đã sinh sống trên căn chòi đó kể từ khi bà 

H giao lại. Ngày 31/3/2013, ông T tháo dỡ căn chòi cũ để xây dựng 01 căn nhà 

kiên cố trên phần đất của ông bà nội bà. Vì vậy, bà X1 và các cô chú của bà đã 

kịch liệt phản đối, ngăn cản không cho ông T xây dựng. Đến thời điểm này, gia 

đình bà mới biết rằng phần đất mà bà nội bà cho bà H mượn đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn T từ năm 2008; phần đất 

này có diện tích 91,3m
2
 thuộc tờ bản đồ số 17, thửa đất 73. Vì có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nên ông T vẫn được Ủy ban nhân dân phường T cho 

phép xây dựng lên phần đất trên. 

Hiện nay cô Lâm Thị X1 đang khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố 

Biên Hòa yêu cầu ông Nguyễn Văn T trả lại phần diện tích đất 91,3m
2
, tờ bản đố 

số 17, thửa đất số 73 cho gia đình bà và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp cho ông Nguyễn Văn T đối với thửa đất trên. 

Bà yêu cầu ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Kim A giao trả lại diện tích 

91,3m
2 
đất trên cho gia đình bà. 

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cơ quan nhà nước đã cấp cho 

ông Nguyễn Văn T đối với diện tích 91,3m
2
. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 66/2017/DS –ST ngày 16/6/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Biên Hòa căn cứ khoản 9 Điều 26, 74, 203, 220, 228 và 

Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự, điều 256, Điều 688 Bộ luật Dân sự, Điều 50, 

52, 136 Luật Đất đai năm 2003, Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.  

Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Lâm Thị X đối với ông Nguyễn 

Văn T, bà Hồ Thị Kim A trả lại diện tích đất 91,3m
2
, tại thửa số 73, tờ bản đồ số 

17, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Không chấp nhận yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 

611505 Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai cấp cho ông Nguyễn Văn 

T và bà Hồ Thị Kim A ngày 25/4/2008.  
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- Về án phí, chi phí tố tụng: 

+ Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận, nên phải chịu 

7.760.500đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Bà Lâm Thị X không phải chịu án phí đối với yêu cầu hủy quyết định cá 

biệt.  

Số tiền 3.750.000đồng tạm ứng án phí sơ thẩm Bà Lâm Thị X đã nộptheo 

biên lai số 09926 ngày 14/6/2013 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố 

Biên Hòa và số tiền 200.000đồng tạm ứng án phí sơ thẩm theo biên lai số 09927 

ngày 14/6/2013 được khấu trừ vào án phí Bà Lâm Thị X phải chịu. Bà Lâm Thị 

X còn phải nộp tiếp số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 3.810.500đồng. 

+ Về chi phí tố tụng: Bà Lâm Thị X phải chịu 4.272.407đoàng chi phí đo 

đạc và thẩm định giá tài sản. (Bà Lâm Thị X ñaõ noäp xong). 

Án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 20/6/2017 và ngày 28/6/2017 nguyên đơn Bà Lâm Thị X và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lâm Thị X có đơn kháng cáo không đồng ý toàn 

bộ bản án dân sự sơ thẩm số 66/2017/DS-ST ngày 16-6-2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa. 

Quan điểm Luật sư tham gia P tòa bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho bị đơn 

cho rằng: Đất tranh chấp có nguồn gốc là do bà Trương Thị H khai phá dựng nhà 

ở từ năm 1978 và bán lại cho bị đơn, không phải đất có nguồn gốc của nguyên 

đơn. Chính nguyên đơn cũng không khẳng định được có đăng ký kê khai xin cấp 

quyền sử dụng đất hay không. Nguyên đơn cho rằng, đất cho bà H ở nhờ nhưng 

không được bà H thừa nhận, nguyên đơn không có chứng cứ chứng minh trong 

khi vợ cH bị đơn đã ở trên đất hơn 20 năm nguyên đơn hoàn toàn không có ý 

kiến gì. Hồ sơ cũng thể hiện, nguyên đơn đã đăng ký kê khai xin cấp quyền sử 

dụng đất theo Trích lục địa bộ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo Trích lục địa bộ không bao gồm phần đất tranh chấp nhưng nguyên đơn 

hoàn toàn không có ý kiến thắc mắc gì về diện tích đất mình được cấp. Nguyên 

đơn căn cứ vào Trích lục địa bộ để kiện nhưng chính trong Trích lục địa bộ ở 

phần ghi chú có ghi rõ: “Trích lục địa bộ này là trích lục địa bộ tạm, quyền sở 

hữu cũng như các quyền và các ghi chú khác nêu trong trích lục này chỉ là tạm 

thời, có thể sai lầm hay thiếu sót…” nên không thể hoàn toàn căn cứ vào Trích 

lục địa bộ này để đánh giá. Bị đơn đã ở trên đất gần 30 năm, đã đăng ký kê khai 

và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ai thắc mắc, khiếu 

nại. Như vậy, đất tranh chấp không phải đất của nguyên đơn vì không nằm trong 

Trích lục địa bộ của nguyên đơn. Đề nghị HĐXX bác kháng cáo của nguyên 

đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia P 

tòa phúc thẩm: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật từ khi thụ lý đến khi xét xử. Tại P tòa, HĐXX đúng thành 

phần, đảm bảo vô tư khách quan, trình tự P tòa được HĐXX thực hiện đúng quy 

định của BLTTDS. Thư ký thực hiện đúng quy định của BLTTDS về nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình.  

13



8 

 

Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 

của pháp luật. 

Về đề xuất đường lối giải quyết vụ án: Tại giai đoạn phúc thẩm, nguyên 

đơn cho rằng, nguồn gốc đất của gia đình nguyên đơn ngoài phần được cấp trong 

Trích lục địa bộ thì còn khai phá thêm. Nội dung này ở cấp sơ thẩm, nguyên đơn 

không trình bày nên đây là tình tiết mới chưa được làm rõ. Đề nghị HĐXX hủy 

án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại để làm rõ những tình tiết 

mới để giải quyết vụ án đảm bảo chính xác, khách quan.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại P tòa và kết quả tranh tụng tại P tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của Bà Lâm Thị X và bà Lâm Thị X làm 

trong hạn luật định, đóng tạm ứng án phí đúng quy định nên được xem xét theo 

thủ tục phúc thẩm.  

[2] Về nội dung kháng cáo của Bà Lâm Thị X và bà Lâm Thị X xét thấy:  

Chứng cứ nguyên đơn cung cấp và Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chưa đủ 

căn cứ để giải quyết vụ án. Cụ thể:  

- Chứng cứ nguyên đơn đưa ra làm căn cứ khởi kiện là Trích lục địa bộ thể 

hiện có 2 phần đất nhưng nguyên đơn chưa thu thập và cung cấp chứng cứ xác 

định các phần đất này nằm ở khu vực nào. Tổng diện tích đất mà nguyên đơn có 

ở khu vực tranh chấp là bao nhiêu? Gồm những thửa nào? Đã tặng cho, chuyển 

nhượng, được cấp, làm đường…. diện tích bao nhiêu? Gồm những thửa nào? 

- Nguyên đơn cung cấp Biên nhận Đăng ký kê khai quyền sử dụng đất năm 

1999 do ông Lâm Tấn G đứng tên nhưng chưa cung cấp được chứng cứ chứng 

minh đăng ký diện tích đăng ký kê khai là bao nhiêu, gồm những thửa nào, có 

bao gồm phần đất tranh chấp hay không. Ở cấp sơ thẩm, nguyên đơn cho rằng 

đất tranh chấp, gia đình nguyên đơn đã đăng ký kê khai nhưng không cung cấp 

được chứng cứ chứng minh. Tại P tòa phúc thẩm thì đại diện nguyên đơn lại cho 

rằng phần đất tranh chấp chưa được đăng ký kê khai.  

- Chứng cứ do nguyên đơn cung cấp là xác nhận của Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa có nội dung: “ Trích lục 

địa bộ… đã được cấp…tổng diện tích 1.240,8m2…”. Nguyên đơn chưa cung cấp 

được chứng cứ chứng minh diện tích đã được cấp không bao gồm phần thửa đất 

có tranh chấp nguyên đơn có thắc mắc, khiếu nại gì không.  

- Nguyên đơn chưa chứng minh được đất cho bà H mượn nhưng bị đơn đã 

ở trên đất từ năm 1993, bà H đã chuyển đi nơi khác ở, có nhà, đất ở nơi khác tại 

sao khi còn sống, cha mẹ nguyên đơn không tranh chấp, không đòi lại.  

- Bị đơn khai đất tranh chấp là đất bồi, do bà Trương Thị H khai phá năm 

1978, làm nhà ở đến năm 1993 bán nhà cho bị đơn ở đến nay không ai tranh 

chấp. Bị đơn cũng chưa thu thập chứng cứ chứng minh khu vực đất tranh chấp 
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có đất bồi không, nếu có thì ngoài đất bị đơn còn có những hộ khác sử dụng 

không? 

- Tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn khai rằng ngoài đất được cấp trong Trích 

lục địa bộ thì gia đình nguyên đơn còn khai phá thêm năm 1967 là 2.705m
2
 việc 

này ở sơ thẩm nguyên đơn chưa khai, chưa được làm rõ.  Nguyên đơn còn cho 

rằng năm 1994, cháu là Lâm Tấn Đạt khiếu nại ra phường tranh chấp đất với bị 

đơn. Điều này tại cấp phúc thẩm nguyên đơn mới trình bày, chưa được làm rõ  

có hay không? 

Do vậy, cần hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại để thu 

thập chứng cứ làm rõ tình tiết mới của vụ án mới đủ căn cứ giải quyết vụ án một 

cách chính xác. 

Bà X1, bà X2 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Quan điểm của Luật sư phân tích là đúng các chứng cứ đã thu thập tại cấp 

sơ thẩm. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, do ở cấp phúc thẩm nguyên đơn 

trình bày một số tình tiết mới chưa được làm rõ, chưa đủ căn cứ giải quyết vụ án 

cần phải hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại để làm rõ 

những tình tiết mới nên không thể chấp nhận quan điểm của Luật sư về việc đề 

nghị y án sơ thẩm.  

Quan điểm của đaị diêṇ V iêṇ kiểm sát tỉnh Đồng Nai là phù hợp quy định 

của pháp luật và nhâṇ điṇh của Hôị đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì những lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 66/2017/DS–ST ngày 

16/6/2017của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa giải quyết Tranh chấp quyền 

sử dụng đất và X2ủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Lâm 

Thị X1 với ông Nguyễn Văn T bà Hồ Thị Kim A.  

          2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

3. Bà X1, bà X2 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn  trả  bà 

X1 , bà X2 mỗi người 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai thu số 

002078 ngày 11/7/2017 và 002077 ngày 11/7/2017 của Chi cục Thi hành án 

thành phố Biên Hòa.  

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

Nơi nhận:                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Đồng Nai;            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA P TÒA 
- TAND tp.Biên Hòa; 

- THA DS tp.B; 

- Các đương sự; 

- Lưu (5). 

 

 

 

                                                            Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán 

 

 

 

  

Thẩm phán – Chủ tọa 

 

 

 

Hà Thảo Quyên     Phan Thị Thu Hương Nguyễn Thị H Tuyến 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán 

 

 

 

  

Thẩm phán – Chủ tọa 

 

 

 

Hà Thảo QuyênPhan Thị Thu Hương Nguyễn Thị H Tuyến 

 

 

 

 

     

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi  15 giờ 10  phU, ngày 29 tháng 9 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa P tòa: Bà Nguyễn Thị H Tuyến 

Các Thẩm phán: Bà  Phan Thị Thu Hương 

                          Bà Hà Thảo Quyên . 

Tiến hành nghị ánvụ án thụ lý số 110/2017/TLPT-DS ngày 15/8/2017 về 

việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất”. 

- Nguyên đơn: BàLâm Thị X1, sinh năm 1951. 

Địa chỉ: A4/360A, khu phố 4, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà X1: Ông Phan Đình Bảo T. Van bản 

ủy quyền ngày 15/8/2017. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1954. 

               BàHồ Thị Kim A, sinh năm 1954. 

Cng địa chỉ: A2/274B, khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 
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Ông Nguyễn Văn T ủy quyền cho bàHồ Thị Kim A đại diện (Văn bản ủy 

quyền ngày 03/7/2013). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Nguyễn Văn T và 

bà Hồ Thị Kim A: Luật sư Phan Mạnh Hoàng – Văn phòng luật sư Phan Mạnh 

Hoàng thuộc Đòan luật sư tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ BàLâm Thị X, sinh năm 1955. 

Địa chỉ: A2/264A, khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Ông Lâm Tấn U, sinh năm 1961. (Chết ngày 09/5/2016). 

 3/ BàTrương Thị H, sinh năm 1936. 

Địa chỉ: A3/160B khu phố 3, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

BàTrương Thị Hủy quyền cho bàHồ Thị Kim A đại diện (Văn bản ủy 

quyền ngày 10/7/2013). 

4/ Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1975. 

5/ BàXà Thủy Ngân, sinh năm 1979. 

Cng địa chỉ: A2/149A, khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

Ông Nguyễn Văn S, bà Xà Thủy Ngân ủy quyền cho bàHồ Thị Kim A 

đại diện (Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2013). 

Địa chỉ: A2/274, khu phố 2, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

6/ Chị Nguyễn Thị Cẩm Thi, sinh năm 1997. 

Địa chỉ: A2/149A, khu phố 2, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Chị Nguyễn Thị Cẩm Thi ủy quyền cho bàHồ Thị Kim A đại diện (Văn 

bản ủy quyền ngày 14/4/2017). 

7/ CháuNguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 2007.  

Đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 2007 

làông Nguyễn Văn S, sinh năm 1975 và bà Xà Thủy Ngân, sinh năm 1979. 

8/ Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ: 90 Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, Thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai. 

Đại diện Ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Long – Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố B. (Văn bản ủy quyền số: 7600/UBND-TCD ngày 

12/8/2016). 

- Người kế thừa, quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Lâm Tấn U, sinh 

năm 1961. (Chết ngày 09/5/2016). 

1/ BàLâm Thụy Trà Mi, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: 40/47B, Nguyễn Giản Thanh, phường 15, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

BàLâm Thụy Trà Mi ủy quyền cho bàLâm Thị X, sinh năm 1955 đại 

diện (Văn bản ủy quyền ngy 04/5/2017). 
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Địa chỉ: A2/264A, khu phố 2, phường T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

2/ BàLâm Thụy Trà Khanh, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: 238, khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại P tòa, kết quả tranh 

tụng tại P tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU
 

Về tố tụng:  

Ý kiến thẩm phán 1: 

Đơn kháng cáo của Bà Lâm Thị X và bà Lâm Thị X làm trong hạn luật 

định, đóng tạm ứng án phí đúng quy định nên được xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm. 

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên.  

Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về nội dung: 

Ý kiến Thẩm phán 1: Chứng cứ các đương sự cung cấp và Tòa án cấp sơ 

thẩm thu thập chưa đủ căn cứ để giải quyết vụ án một cách chính xác.  Tại giai 

đoạn phúc thẩm, nguyên đơn cho rằng, nguồn gốc đất của gia đình nguyên đơn 

ngoài phần được cấp trong Trích lục địa bộ thì còn khai phá thêm. Năm 1994, 

ông Lâm TẤn Đạt có làm đơn tranh chấp với bị đơn. Nội dung này ở cấp sơ 

thẩm, nguyên đơn không trình bày nên đây là tình tiết mới chưa được làm rõ. Đề 

nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại để làm 

rõ những tình tiết mới để giải quyết vụ án đảm bảo chính xác, khách quan.  

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên.  

Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về án phí:  

Ý kiến Thẩm phán 1: Bà X1 và bà X2 không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm.  

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên.  

Biểu quyết nhất trí 3/3 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 3  Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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  1 . Hủy toàn bộ bản ánthẩm số 66/2017/DS –ST ngày 16/6/2017của Tòa 

án nhân dân thành phố Biên Hòagiải quyết Tranh chấp quyền sử dụng đất và  

Xin hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Lâm Thị X1 với 

ông Nguyễn Văn T bà Hồ Thị Kim A.  

          2.  Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

3. Bà X1, bà X2 không phải chịu án phí DSPT. 

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

Nghị án kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phU, ngày 29 tháng 9 năm 2017.  

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 THẨM PHÁN –CHỦ TỌA P TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hà Thảo QuyênPhan Thị Thu Hương Nguyễn Thị H Tuyến 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Ửng. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Chương và bà Phạm Thị Thông. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, là Thư ký viên của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Vương Thị Bắc – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 41/2021/TLPT-DS ngày 26 

tháng 8 năm 2021 về việc“Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 60/2021/DS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 45/2021/QĐ-PT ngày 

13 tháng 9 năm 2021 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Văn L; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành 

phố G, tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

- Bị đơn:  

1. Ông Hoàng Văn A; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Có mặt. 

2. Ông Nguyễn Phi T; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Đức Th; địa chỉ: Tổ dân phố M, phường Q, thành phố G, 

tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

2. Bà Cao Thị Đ; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk 

Nông – Có mặt. 

3. Bà Hồ Thị B; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk 

Nông – Có mặt. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Tổ dân phố 03, thị 

trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 43/2021/DS-PT 

Ngày 28-10-2021 

V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đồng Văn G; chức vụ: Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Đ (theo văn bản ủy quyền ngày 09-10-2019) – 

Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Người làm chứng:  

1. Ông Trịnh Văn N; địa chỉ: Tổ dân phố 01, phường N1, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. Bà Hoàng Thị K; cùng địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

3. Ông Nguyễn Long C; địa chỉ: Tổ dân phố 06, phường N2, thành phố G, 

tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

4. Ông Nguyễn Quang S; địa chỉ: Tổ dân phố M, phường Q, thành phố G, 

tỉnh Đắk Nông – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

5. Ông Nguyễn Đăng V; địa chỉ: Tổ dân phố 03, phường N3, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

6. Ông Phạm Quang R; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

7. Ông Lê Viết M; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk 

Nông – Có mặt. 

8. Ông Nguyễn Ngọc D; địa chỉ: Tổ dân phố 04, phường N1, thành phố G, tỉnh 

Đắk Nông – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Hoàng Văn A - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 04-4-2018 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn ông Hoàng Văn L trình bày: 

Năm 1993, gia đình ông khai hoang khoảng 5.000m
2
 đất tọa lạc tại bon P, 

xã T, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông có tứ cận: Phía Đông giáp đất ông Nguyễn Đăng 

L, phía Tây giáp rừng cảnh quan QL14, phía Nam giáp đường đi và đất ông O, 

phía Bắc giáp đất ông Trịnh Văn P và ông Nguyễn Quang S. Sau khi khai hoang 

ông trồng mì, bờ ranh trồng cà ri và dứa, khoảng 02 năm sau ông cho ông Phạm 

Quang R mượn trồng mì đến năm 2005 ông lấy lại canh tác. Từ khi khai hoang 

đến năm 2014 không có ai tranh chấp, gia đình ông sử dụng đất ổn định, được 

các hộ dân liền kề thừa nhận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đo đạc 

thuộc thửa đất số 109, tờ bản đồ số 16 đứng tên ông. Khoảng tháng 5-2014, khi 

gia đình ông đang canh tác thì ông Hoàng Văn A và ông Nguyễn Phi T đến 

tranh chấp, sau đó dựng nhà và trồng cây trên đất. Do đó, ông khởi kiện yêu cầu 

Tòa án buộc ông A và ông T phải trả lại diện tích đất khoảng 5.000m
2
; tháo dỡ 

01 căn nhà diện tích khoảng 24m
2
, tường xây gạch lửng, mái lợp tôn, khoảng 

100 trụ tiêu và cây trồng khác để trả lại diện tích đất cho ông canh tác. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông L thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án 

buộc ông Hoàng Văn A, ông Nguyễn Phi T, ông Nguyễn Đức Th, bà Hồ Thị B 

phải trả lại diện tích đất theo kết quả đo đạc là 5145,8m
2 

có tứ cận: Phía Đông 

giáp đất ông L, phía Tây giáp rừng cảnh quan và QL14, phía Nam giáp đất ông 

Lê Viết M, phía Bắc giáp đất ông S và ông P. Đối với tài sản trên đất, nếu tài sản 
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nào tháo dỡ được thì yêu cầu tháo dỡ, tài sản nào không tháo dỡ được thì ông L 

đồng ý bồi thường theo kết quả định giá tài sản.  

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Hoàng Văn A và ông Nguyễn Phi T 

trình bày: Năm 1995, ông A nhận chuyển nhượng của ông Hoàng Văn H diện 

tích đất khoảng 01ha (giáp đất tranh chấp). Sau khi nhận chuyển nhượng, ông A 

thấy phần đất phía trên giáp QL14 là đất rừng nguyên sinh nên đã cùng ông 

Nguyễn Phi T, ông Nguyễn Đức Th khai hoang thêm khoảng 1,5ha (giáp phần 

đất mua của ông Hiến). Phần đất khai hoang thêm có tứ cận: Phía Đông giáp đất 

ông Nguyễn Ngọc D, phía Tây giáp đường QL14, phía Nam giáp đất mua của ông 

H, phía Bắc giáp đường be. Năm 1997 ông A chuyển nhượng 01ha đất mua của 

ông H cho ông Lê Viết M. Phần đất khai hoang thêm 1,5ha các ông tiếp tục canh 

tác đến năm 2000 thì xảy ra tranh chấp với ông Nguyễn Long C. Hai bên thỏa 

thuận ông A, ông T, ông Th được sử dụng 33m mặt đường QL14, chiều dài 

khoảng 150m; ông C được sử dụng 83m mặt đường QL14. Sau đó do không có 

điều kiện canh tác nên ông A, ông T, ông Th để đất trống, đến năm 2013 thì phát 

hiện ông L làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là 

GCNQSDĐ) nên hai bên phát sinh tranh chấp. Các ông không đồng ý với yêu cầu 

khởi kiện của ông L. 

Quá trình giải quyết vụ án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bày:  

- Ông Nguyễn Đức Th: Năm 1995, ông cùng ông A, ông T khai hoang 

khoảng 07-08 sào đất tọa lạc tại bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, thời gian 

khai hoang khoảng 10 ngày. Khi các ông đến thì khu vực này toàn bộ là rừng. 

Phần đất khai hoang giáp với đất ông A nhận chuyển nhượng của ông H. Sau khi 

khai hoang, các ông trồng 01 đến 02 vụ bắp, sau đó bỏ hoang. Năm 1999, các ông 

đến phát dọn thì xảy ra tranh chấp với ông Nguyễn Long C. Hai bên thỏa thuận 

ông, ông Avà ông T được sử dụng khoảng 33m mặt đường QL 14; diện tích ông 

C sử dụng bao nhiêu thì ông không nhớ. Sau khi chia đất, các ông bỏ hoang 

không sử dụng, sau đó ông đi tù. Khi ra tù ông cũng không sử dụng phần đất này 

mà ông A, ông T sử dụng. Phần đất tranh chấp hiện nay vẫn thuộc quyền sử dụng 

của ông, ông A và ông T chưa được phân chia nên đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định pháp luật. 

- Bà Cao Thị Đ (vợ ông L) đồng ý với nội dung trình bày của ông L và 

không bổ sung gì thêm. 

- Bà Cao Thị B (vợ ông T) đồng ý với nội dung trình bày của ông T và 

không bổ sung gì thêm. 

- Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Đắk Nông: Ngày 22-9-2016, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân (viết tắt là UBND) huyện Đ ban hành Quyết định số: 987/QĐ-

CTUBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông L với ông A và ông T, 

nội dung công nhận đơn của ông L vì diện tích đất 4.747,5m
2
 có nguồn gốc do 

ông L khai hoang đã được đo đạc và chỉnh lý lại vào năm 2010. Tuy nhiên, ngày 

31-5-2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số: 705/QĐ-UBND, hủy 

Quyết định số: 987/QĐ-CTUBND ngày 22-9-2016 của Chủ tịch UBND huyện 

Đ. Đối với diện tích đất tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông 
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nghiệp theo Quyết định số: 411 ngày 01-4-2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, nếu 

các bên không tranh chấp thì được xem xét cấp GCNQSDĐ theo quy định. 

Quá trình giải quyết vụ án, những người làm chứng trình bày: 

- Ông Nguyễn Long C: Nguồn gốc đất tranh chấp là của Lâm trường N và 

Xí nghiệp giống cây con của Liên hiệp G. Năm 1999, ông A, ông T, ông Th đưa 

người tới phát nguyên khu đất khoảng 113m mặt đường giáp QL14 thì xảy ra 

tranh chấp với ông, lý do là ông A, ông T nhận cả phần đất mà ông đã phát trước 

đó. Hai bên thống nhất ông được sử dụng 83m chiều ngang mặt đường QL14; 

ông A, ông T được sử dụng khoảng 30m mặt đường QL14, việc thỏa thuận có 

lập giấy viết tay do ông Trịnh Văn P giữ bản gốc. Thực tế ông A, ông T không 

khai hoang phần đất tranh chấp vì khi đó phần đất này là bãi gỗ của Lâm trường 

N và Xí nghiệp giống cây con. Thời điểm tranh chấp vào năm 1999 thì ông 

không thấy ông L khai hoang hay canh tác trên đất. Khoảng tháng 10-2013, khi 

vợ chồng ông L ra phát dọn thì ông mới biết ông L. Theo ông phần đất tranh 

chấp thuộc quyền sử dụng của ông A và ông T. 

- Ông Trịnh Văn S: Năm 1993, khi ông khai hoang phần đất giáp ranh với 

đất tranh chấp thì thấy ông L cũng khai hoang diện tích đất có tứ cận: Một phía 

giáp đất của ông, một phía giáp đất ông Lê Viết M, một phía giáp QL14, một 

phía giáp đất ông S; diện tích bao nhiêu ông không biết. Thời điểm đó ông chỉ 

thấy một mình ông Luận khai hoang, không thấy ai khai hoang cùng. Ông cùng 

ông L khai hoang mỗi ngày một ít, khoảng 01 năm mới xong. Sau khi khai 

hoang, ông L chỉ phát dọn cỏ, chưa trồng gì. Năm 2021, ông A và ông T tới 

tranh chấp đất với ông, sau đó không tranh chấp được nên trả lại đất cho ông. 

Đến khoảng năm 2014, ông A và ông T tranh chấp và làm nhà trên đất của ông 

L. Thời điểm năm 1995 ông không thấy ông A và ông T khai hoang. Theo ông 

phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông L, vì ông trực tiếp chứng kiến 

việc ông L khai hoang. 

- Bà Hoàng Thị K: Bà là vợ của ông Hoàng Văn H, do chồng bà bị bệnh và 

không biết chữ nên bà trình bày thay. Năm 1995, vợ chồng bà chuyển nhượng 

cho ông A diện tích đất khoảng 1,5ha tọa lạc tại bon P, xã T với giá 1.800.000 

đồng, ông A đã trả đủ tiền. Hai bên lập giấy viết tay, chồng bà không biết chữ 

nên chỉ có bà ký vào giấy. Khi giao đất không đo đạc cụ thể mà ông bà chỉ ra đất 

chỉ ranh giới giáp ai cho ông A sử dụng, cụ thể: Một phía giáp suối, phía đối 

diện suối là QL14 (cách QL14 khoảng 200-300m), một phía giáp đất ông Võ 

Công M, phía còn lại giáp đất của ai bà không biết. Nguồn gốc đất do vợ chồng 

bà khai hoang vào năm 1993; khi khai hoang thì khu vực này là rừng và chưa có 

dấu vết khai hoang trước đó, vợ chồng bà là người khai hoang đầu tiên. Việc các 

bên tranh chấp bà không có ý kiến gì. 

- Ông Lê Viết M: Năm 1997, ông nhận chuyển nhượng của ông A khoảng 

01ha đất, trên đất có khoảng 700 cây cà phê, còn lại là đất trống chỉ có cây sim, 

cây mua. Khi chuyển nhượng chỉ ước lượng diện tích chứ không đo đạc. Hai bên 

lập giấy viết tay, giấy này đã thất lạc ông không còn giữ. Sau khi nhận chuyển 

nhượng, ông khai hoang thêm khoảng 01ha, tổng diện tích ông sử dụng khoảng 

1,7ha. Khi nhận chuyển nhượng, ông không hỏi rõ nguồn gốc đất của ông A, chỉ 

biết đất do ông A mua của ông H. Về nguồn gốc đất tranh chấp thì ông không 
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biết, phần đất của ông hiện nay giáp ranh với đất tranh chấp. Năm 1997, ông đến 

đây ở thì không thấy ai canh tác trên đất. Khoảng năm 2000-2001, ông thấy ông 

L phát cây, sau đó có người mượn đất trồng mì. Thời điểm ông L tới phát dọn, 

ông T đang đi tù còn ông A về Bắc, sau khi ông A đi Bắc về thì phát sinh tranh 

chấp. Theo ông phần đất tranh chấp là do ông A và ông T khai hoang nên có 

quyền sử dụng. 

- Ông Nguyễn Đăng V: Năm 1998, ông nhận chuyển nhượng một mảnh đất 

giáp với đất của ông L. Suốt quá trình sử dụng, ông chỉ thấy ông L canh tác trên 

phần đất tranh chấp, ngoài ra không thấy ai khác. Năm 2014, ông T đến đào hố 

trồng cà phê. Về nguồn gốc đất và nguyên nhân phát sinh tranh chấp thì ông 

không biết. 

- Ông Nguyễn Quang S: Năm 2000, ông khai hoang một mảnh đất tọa lạc 

tại bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Khi khai hoang, ông thấy ông L đang 

canh tác trên thửa đất tranh chấp. Quá trình khai hoang và sử dụng đất, ông 

không thấy ông A và ông T canh tác trên đất. Việc ai có quyền sử dụng đất thì 

ông không biết, ông chỉ biết ông L là người khai hoang và sử dụng mảnh đất 

tranh chấp thường xuyên. 

- Ông Phạm Quang R: Năm 2005, ông mượn của ông L một thửa đất tọa 

lạc tại bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (nay là đất tranh chấp) để trồng mì 

trong 02 năm. Năm 2006, ông trả lại đất cho ông L. Ông không biết về nguồn 

gốc đất, tuy nhiên trong thời gian ông mượn đất thì ông A và ông T ở gần đó 

nhưng không có ai tranh chấp. 

- Ông Nguyễn Ngọc D: Khoảng năm 1996-1997, ông khai hoang một diện 

tích đất tại khu vực cây số 07 (nay là bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông). Quá 

trình khai hoang, ông Hoàng Văn A thường xuyên đến chơi, ông hỏi thăm thì 

được biết rẫy của ông A nằm giáp ranh với đất ông khai hoang. Hai bên phân chia 

ranh giới, phía dưới đường be là của ông, phía trên đường be tới QL14 là của ông 

A, phần phía trên đường be lúc đó vẫn là rừng chồi chưa khai phá. Ông chỉ thấy 

ông A đến chỉ ranh giới chứ không thấy ông A khai phá hay canh tác, sử dụng 

đất; ngoài ra ông cũng không thấy ai khai phá hay sử dụng phần đất tranh chấp. 

Sau khi khai hoang, ông sử dụng đất khoảng 01 năm thì bỏ hoang, sau đó khoảng 

04-05 tháng ông chuyển nhượng lại cho người khác nhưng không nhớ tên. 

Bản án dân sự sơ thẩm số: 60/2021/DS-ST ngày 12-7-2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã quyết định: Căn cứ khoản 9 Điều 

26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, khoản 1, 2, 4 Điều 91, khoản 2 Điều 143, 

khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các 

Điều 95, 98, 99, 105, 107 của Luật đất đai năm 2013; điểm c khoản 1 Điều 70 

Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ; khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử:  

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L: Buộc ông A, ông T, ông Th, bà B 

phải trả lại cho ông L, bà Đ thửa đất có diện tích 5145,8m
2
, có tứ cận: Phía 

Đông giáp đất ông V dài 23m; phía Tây giáp rừng cảnh quan và QL14 dài 

32,6m; phía Nam giáp đất ông Lê Viết M dài 184,8 m; phía Bắc giáp đất ông R 
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và ông V dài 181,1m; tọa lạc tại Bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Tạm 

giao cho ông L, bà Đ được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên. 

- Buộc ông Th và bà B có trách nhiệm giao toàn bộ vật kiến trúc trên đất 

gồm: 01 căn nhà cấp 04 kết cấu nền láng xi măng, mái lợp tôn, tường xây lửng 

bằng gạch không tô trát 80 cm, phần trên thưng bằng tôn màu có diện tích 

6mx4,1m, cao 04m, xây dựng năm 2014; phần hiên nhà diện tích 6mx2,5m, láng 

xi măng, tọa lạc tại Bon P, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông cho ông L và bà Đ 

quản lý, sử dụng. 

- Buộc ông A, ông T, bà B và ông Th có trách nhiệm giao cho ông L và bà Đ 

quản lý, sử dụng toàn bộ cây trồng trên đất gồm: 60 trụ tiêu trồng năm 2016 loại 

C (bám trên trụ cây sống); 105 trụ tiêu trồng năm 2014 loại B (bám trên trụ cây 

sống); 63 cây cây hông trồng năm 2016; 17 cây bơ trồng năm 2013; 08 cây điều 

trồng năm 2017; 09 cây xoài trồng năm 2014; 07 cây chè xanh trồng năm 2014. 

- Buộc ông L và bà Đ phải hoàn trả giá trị công trình xây dựng trên đất 

cho ông T và bà B với số tiền 18.224.000 đồng. 

- Buộc ông L và bà Đ phải hoàn trả giá trị cây trồng trên đất cho ông A, 

ông T, bà B, ông Th số tiền 100.331.000 đồng. 

- Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông L và bà Đ tự liên hệ cơ quan có 

thẩm quyền làm thủ tục cấp GCNQSDĐ theo quy định pháp luật.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng khác, án phí 

và thông báo quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 25-5-2021, bị đơn ông Hoàng Văn A kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.   

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn ông Hoàng 

Văn A giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; các đương sự không thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông:  

- Về tố tụng: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, các Thẩm phán tham gia, Thư 

ký Tòa án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá 

trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm. 

- Về nội dung: Do tại phiên tòa các đương sự khai nhận thêm tình tiết mới 

là ông Nguyễn Phi T đã chuyển nhượng một phần thửa đất tranh chấp cho ông 

Trần Kiều G nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 304, điểm c khoản 1 Điều 

259 của Bộ luật Tố tụng dân sự, tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ 

sung tài liệu, chứng cứ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn ông Hoàng Văn A nộp 

trong thời hạn luật định và đã nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm là phù 

hợp theo quy định của pháp luật nên được cấp phúc thẩm xem xét. 

[2]. Xét nội dung giải quyết vụ án và yêu cầu kháng cáo: 

[2.1]. Về nguồn gốc đất tranh chấp: Các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong 

hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm đều khai 

nhận vị trí, diện tích đất hiện nay các bên đang tranh chấp có nguồn gốc khai 

hoang từ năm 1993 và năm 1995, hiện trạng đất khi khai hoang là rừng chồi. Quá 
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trình sử dụng các bên đều thừa nhận chỉ trồng cây ngắn ngày trên đất và sử dụng 

không liên tục. Năm 2014 ông T làm nhà và trồng cây trên đất thì phát sinh tranh 

chấp với ông L. Ông A, ông T và ông Th xác định toàn bộ diện tích đất đang 

tranh chấp là tài sản chung của ba ông và hiện nay đang cùng quản lý, sử dụng. 

Theo nội dung Quyết định số: 987/QĐ-UBND ngày 22-9-2016 của Chủ 

tịch UBND huyện Đ về việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Hoàng Văn L 

với ông Hoàng Văn A, ông Nguyễn Phi T thể hiện diện tích đất các bên đang 

tranh chấp thuộc tiểu khu 1699, trước năm 2003 Nhà nước giao cho Lâm trường 

TX quản lý. Quyết định số: 211/QĐ-UB ngày 16-01-2003 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc thu hồi quyền sử dụng đất của Lâm trường TX giao cho UBND 

huyện Đ quản lý, nội dung thể hiện có tiểu khu 1699. Tuy nhiên, Quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai số: 987/QĐ-UBND ngày 22-9-2016 của Chủ tịch 

UBND huyện Đ nêu trên do giải quyết sai thẩm quyền nên đã bị hủy vào ngày 

31-5-2017 theo Quyết định số: 705/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đ, 

nhưng quá trình giải quyết vụ án cấp sơ thẩm không xác minh làm rõ vị trí, diện 

tích đất các bên đang tranh chấp có thuộc các tiểu khu mà Nhà nước giao cho 

Lâm trường TX quản lý và đã thu hồi theo Quyết định số: 211/QĐ-UB nêu trên 

hay không để đánh giá chứng cứ cho chính xác. 

Trường hợp diện tích đất đang tranh chấp có nguồn gốc Nhà nước giao cho 

Lâm trường TX quản lý thì việc các đương sự khai nhận đất có nguồn gốc do 

khai hoang trước năm 2003 đều là khai hoang bất hợp pháp trên đất thuộc quyền 

quản lý của Lâm trường TX. 

Như vậy, sau thời điểm có Quyết định số: 211/QĐ-UB ngày 16-01-2003 

của UBND tỉnh Đắk Lắk thì ai là người trực tiếp quản lý, sử dụng đất; việc sử 

dụng đất có liên tục hay không, có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của chính 

quyền địa phương hay không phải được xác minh thu thập chứng cứ làm rõ để 

xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn có căn cứ hay không. Đồng thời, 

phải thu thập toàn bộ hồ sơ giải quyết tranh chấp đất của UBND huyện Đ từ 

năm 2015 để xác minh làm rõ những chứng cứ và tình tiết tại thời điểm mới phát 

sinh tranh chấp. Mặt khác, phải thu thập tờ bản đồ địa chính số 16 đo đạc năm 

2003 (bản gốc và bản đã chỉnh lý) và xác minh thu thập sổ mục kê, sổ địa chính, 

việc đăng ký kê khai (nếu có) liên quan đến giải thửa của tờ bản đồ số 16. Tuy 

nhiên, quá trình giải quyết cấp sơ thẩm chưa xác minh, thu thập các tài liệu, 

chứng cứ nêu trên mà đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa 

có đủ căn cứ vững chắc. 

 [2.2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông L và ông T cung cấp thêm tình tiết mới là 

năm 2017, ông T đã chuyển nhượng một phần diện tích đất đang tranh chấp cho 

ông Trần Kiều G và hiện nay ông G có hành vi san lấp mặt bằng trên đất. Do vậy, 

trường hợp này cần xác định và đưa ông G vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

[2.3]. Từ những vấn đề nhận định, phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy 

cấp sơ thẩm xác minh, thu thập chứng cứ chưa thực hiện đầy đủ mà tại phiên tòa 

phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm 

có phát sinh tình tiết mới nên cần chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Văn A, 
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hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại 

theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

[2.4]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử 

tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ là không 

phù hợp theo quy định của pháp luật. Bởi, cấp phúc thẩm không được xác định và 

bổ sung người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án, vì bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án nên sẽ 

làm mất quyền kháng cáo của ông G và vi phạm nguyên tắc hai cấp xét xử.  

[3]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị hủy để xét xử lại 

nên ông Hoàng Văn A không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, trả lại cho ông 

Hoàng Văn A số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, khoản 1 Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

áp dụng khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử: 

1. Chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Văn A, hủy Bản án dân sự sơ thẩm 

số: 60/2021/DS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông để giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hoàng Văn A không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm. Trả lại cho ông Hoàng Văn A 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0005519 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, 

tỉnh Đắk Nông. 

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

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Tp.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Đắk Song; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: TDS, THCTP, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
 

 

Nguyễn Anh Ửng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                  ______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc
                                  ___________________________________________ 

Bản án số:648/2018/KDTM-PT
Ngày: 02/7/2018
V/v “Tranh chấp hợp đồng dịch
vụ”
 

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Dung.

Các Thẩm Phán:                      1. Bà Biện Thị Hoa

                                                 2. Bà Vũ Thị Thu Hà.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Tâm.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà
Trần Thị Thúy Ái – Kiểm sát viên.

Vào ngày 28 tháng 06 và ngày 02 tháng 7 năm 2018, tại Phòng xử án Tòa
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số
21/KDTMPT ngày 18/04/2018, về việc: “Tranh chấp Hợp đồng dịch vụ”.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 149/2018/KDTM-ST ngày
05/02/2018 của Tòa án nhân dân Quận Tbị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2223/2018/QĐXX-PT
ngày 16/5/2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty THNN ĐP.
Trụ sở: Tầng 12A, tòa nhà L, 62A đường C, Phường S, Quận T, Thành phố

H.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn TD. Sinh 1986 –

Theo Giấy uỷ quyền ngày 30 tháng 12 năm 2015.
Địa chỉ: lầu 7, Tòa nhà I, 163 đường H, phường S, quận T, Thành phố H.

Bị đơn: Công ty Cổ phần QT.
Trụ sở cũ: 70 đường P, phường S, quận T, Thành phố H.
Trụ sở mới: Tầng 18, tòa nhà A, số 29 đường L, phường B, Quận F, Thành

phố H. 
Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 
1. Bà Trầm NPN
Địa chỉ: 5/5 đường H, phường T, thành phố R, tỉnh K.
2. Đậu Thị HT
Địa chỉ: 88/42 đường B, phường N, quận T, Thành phố H.
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Bà N, bà T đại diện theo văn bản ủy quyền số  03/2018/UQ-GĐ ngày 11
tháng 06 năm 2018. 
3. Ông Phan ĐA. Sinh 1987
Địa chỉ: đường K, phường H, Thành phố V, tỉnh N.
Ông Anh đại diện theo Văn bản ủy quyền số 04/2018/UQ-GĐ ngày 27 tháng
06 năm 2018.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau:

Đại diện hợp pháp nguyên đơn trình bày: Ngày 22 tháng 11 năm 2014 giữa
Công ty THNN ĐP (sau đây gọi tắt là nguyên đơn) và Công ty Cổ phần QT (sau
đây gọi tắt là bị đơn) có ký Hợp đồng dịch vụ số 25112014/2RES-IDM và phụ
lục 01 (dự toán) với nội dung nguyên đơn nhận thực hiện việc thiết kế, dàn dựng
và tổ chức chương trình “Triệu dặm tri ân - sải cánh vươn xa” cho bị đơn với giá
trị hợp đồng là 2.642.797.300 đồng. Sau khi ký hợp đồng, bị đơn đã tạm ứng
500.000.000 đồng.  Thực hiện hợp đồng, nguyên đơn đã hoàn thành công việc
theo đúng thỏa thuận và hai bên đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 với giá trị nghiệm thu là 2.824.407.544 đồng và
bị đơn xác nhận còn nợ nguyên đơn số tiền 2.324.407.544 đồng. Sau đó bị đơn đã
thanh  toán  cho  nguyên  đơn  số  tiền  1.242.839.190  đồng  và  còn  nợ  lại
1.081.568.354 đồng.

Hiện số nợ trên đã quá hạn thanh toán nên nguyên đơn khởi kiện bị đơn
tại Tòa án và buộc bị đơn trả: Nợ gốc: 1.081.568.354 đồng, phạt vi phạm 08%:
86.525.468 đồng, lãi do chậm thanh toán (tạm tính từ ngày 22/2/2015 đến ngày
20/11/2017)là 406.804.897 đồng theo lãi suất cơ bản 0,75%/tháng. Tổng cộng:
1.574.898.719 đồng. Thực hiện trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, nguyên đơn không đồng ý với toàn bộ yêu cầu phản tố của bị
đơn.

Đại diện hợp pháp bị đơn trình bày: Xác nhận vào ngày 22 tháng 11 năm
2014, giữa hai bên có ký Hợp đồng số 25112014/2RES-IDM và Phụ lục 01 (dự
toán) và bị đơn đã thanh toán cho nguyên đơn số tiền là 1.742.839.190 đồng.

Thực tế, khi thực hiện hợp đồng, nguyên đơn đã vi phạm nghiêm trọng
nghĩa vụ, cụ thể như sau: “Vách tài trợ Formax cong không đạt chất lượng, khi
gắn có một số tấm cong không phẳng, phông nền lộ rõ ràng những kẽ ghép; Mc
PA không thuộc lời thoại, không chuyên nghiệp; màn nhung bị trục trặc không
kéo mở màn được, phải mất 10 phút mới khắc phục được sự cố; màn nhung bên
cánh gà phía tay trái do trục trặc kỹ thuật nên khi kéo vào trong vẫn không thể
kéo hết được, làm ảnh hưởng đến việc chiếu clip bị che một phần logo của VNA;
diễn viên múa balet không chuyên nghiệp, áo sắp tuột vì quá chật; nhân viên
phục vụ bàn trao quà không chuyên nghiệp: trao quà lộn xộn, con nít cũng phát
quà, có một số chai rượu vang đỏ chưa rót hết cũng đưa vào trong…”.
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Để thanh toán tiền cho các đối tác cùng tham gia thực hiện hợp đồng, bị
đơn đã nhiều lần yêu cầu nguyên đơn giao các tài liệu, đĩa phim, hình ảnh liên
quan bao gồm đĩa gốc và ảnh gốc ghi lại toàn bộ buổi sự kiện là cơ sở để xác
định phần đạt/không đạt và tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên,
nguyên đơn đã không hợp tác và ép buộc “chỉ khi bị đơn thanh toán đủ tiền thì
mới giao đĩa”. Trước sức ép đó, đại diện bị đơn là bà Phan HT đã cố gắng thuyết
phục xuống nước nhưng bất thành và bị đơn chỉ lấy được tài liệu bản chỉnh sửa
là đĩa ghép các file ảnh để nghiệm thu với Tổng Công ty HK và bà T phải ký vào
một biên bản gộp ngày 22 tháng 12 năm 2014 không có trong quy định hợp
đồng, đó là Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng do nguyên đơn ký tên
đóng dấu và cho nhân viên cầm qua trực tiếp. Sau đó, nhờ có tài liệu này, bị đơn
mới tiến hành bàn giao tài liệu và nghiệm thu thanh lý với Tổng Công ty HK
được. Tài liê êu này chỉ là 07 bô ê đĩa ghép bao gồm các bức ảnh chụp mô êt số hình
ảnh ít oi tại sự kiê ên và các hiệu ứng âm thanh hình ảnh. Tuy nhiên, ảnh chỉnh
sửa cũng lô ê rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiê ên sự kiê ên.

Như vậy quá trình triển khai thực hiện hợp đồng đã xảy ra rất nhiều sai
phạm dẫn đến chất lượng chương trình không đạt, không được đối tác đánh giá
cao và hậu quả liên đới là kể từ tháng 12/2014 đến thời điểm phản tố, bị đơn
không còn nhận được bất cứ một sự ngỏ ý hợp tác về tổ chức sự kiện nào của
Tổng Công ty HK, cũng như nhâ ên được sự từ chối hợp tác từ nhiều doanh
nghiê êp khác, điển hình có mô êt vài lời từ chối được trả lời qua công văn cụ thể
như sau:

- Trong công văn số 455A/TCTHK-VPTCT ngày 15/06/2015, đại diện
Tổng Công ty HK bằng sự xã giao đã từ chối hợp tác với bị đơn trong hợp đồng
dịch vụ tổ chức sự kiện “Tiếp nhận máy bay A350-900 và lễ công bố hệ thống
nhận diện thương hiệu mới”. Chi phí dự kiến để thực hiê ên  hợp đồng này là
7.988.523.675 đồng, nếu thực hiê ên được thì dự kiến lợi nhuâ ên sau thuế là 10%
tổng chi phí thực hiê ên.

-  Trong  công  văn  số  04/2015/CMS-IDM  ngày  20/10/2016,  Công  ty
TNHH  CMS  từ  chối  hợp  tác  với  bị  đơn  trong  hợp  đồng  sự  kiê ên  “DAS
VOLKSWAGEN FEST 2016” với lý do liên quan tới năng lực trước đây thực
hiê ên các sự kiê ên không tốt, chi phí để thực hiê ên sự kiê ên này dự kiến khoảng
2.158.407.400 đồng, lợi nhuâ ên nếu thực hiê ên  hợp đồng trên dự kiến là 10%
tổng chi phí thực hiê ên.

- Trong công văn số 06/LX-IIMH ngày 27/02/2016, Công ty TNHH LX
cũng từ chối hợp tác sự kiê ên “Launching VF-iSAVING”, chi phí dự kiến thực
hiê ên là 1.207.772.100 đồng, lợi nhuâ ên nếu thực hiê ên hợp đồng trên dự kiến là
10% tổng chi phí thực hiê ên.

Nay bị đơn bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Và yêu cầu
Tòa án nhân dân Quâ ên T buô êc nguyên đơn bồi thường các thiệt hại về uy tín,
hình ảnh, vật chất cho  bị đơn số tiền là 1.135.470.318 đồng, cụ thể số tiền trên
là số tiền lợi nhuâ ên mất đi do không thực hiê ên được các hợp đồng theo các công
văn đã trình bày, được tính như sau:
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(7.988.523.675+2.158.407.400+1.207.772.100)  x  10%  =
1.135.470.318 đồng.

Bản án số  149/2018/KDTM-ST ngày 05/02/2018 của Tòa án nhân dân
Quận T đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty THNN ĐP. 

Buộc Công ty Cổ phần QT trả cho Công ty THNN ĐP các khoản sau: Nợ
gốc: 1.081.568.354 đồng.Phạt vi phạm hợp đồng: 86.525.468 đồng. Lãi do chậm
thanh toán (tạm tính từ ngày 22/2/2015 đến ngày 05/2/2018): 283.911.692 đồng.
Tổng cộng: 1.452.005.514 đồng. Thực hiện trả tiền ngay khi án có hiệu lực pháp
luật.

Kể từ ngày Công ty THNN ĐP có đơn yêu cầu thi hành án, trường hợp
Công ty Cổ phần QT chậm thực hiện trả nợ thì Công ty Cổ phần QT còn chịu
tiền lãi theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại.

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần QT về việc buộc
Công ty THNN ĐP bồi thường thiệt hại là 1.135.470.318 đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các
đương sự.

Ngày 12/02/2018, Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần QT
bà Phan HT có đơn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, bác yêu cầu
của  phía  nguyên  đơn  và  buộc  nguyên  đơn  bồi  thường  cho  bị  đơn  số  tiền
1.135.470.318 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; 

- Đại diện bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố và yêu cầu kháng cáo;
đồng thời có đơn đề nghị ngày 28 tháng 6 năm 2018 đề nghị trưng cầu giám
định 08 đĩa mà phía nguyên đơn cung cấp không phải là bản gốc. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H: 

Qua kiểm sát vụ án từ khi thụ lý hồ sơ đến thời điểm xét xử thấy rằng
Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định về thẩm quyền giải quyết vụ án, xác
định đúng quan hệ tranh chấp, xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ
án, tiến hành lập hồ sơ, ra quyết định đưa vụ án ra xét xử và gửi hồ sơ cho Viện
kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn, việc cấp và tống đạt các văn bản tố tụng cho
người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát theo đúng quy định tại Điều 41 Bộ luật
Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Về thời gian giải quyết vụ án
chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa hôm nay,
phiên tòa tiến hành đúng trình tự pháp luật Tố tụng dân sự.

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý cũng
như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn, bị đơn, đã thực hiện đúng các quyền và
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nghĩa vụ quy định tại Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 74, Điều 199,
Điều 200, Điều, 201 Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Do phía bị  đơn có yêu cầu giám định các đĩa  phim mà
nguyên đơn cung cấp không phải là bản gốc. Vì vậy, đề nghị hủy bản án sơ thẩm
để giám định.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại
phiên tòa và kết quả tranh luận của các đương sự;

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; 

Sau khi thảo luận và nghị án;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của đại diện bị đơn làm trong thời hạn
luât định nên được chấp nhận.

[2] Về nội dung: Bị đơn kháng cáo với yêu cầu:  Hủy toàn bộ bản án sơ
thẩm của Tòa án nhân dân Quận 3; Hoặc đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm bác
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc nguyên đơn bồi thường cho bị đơn
Công ty Cổ phần QT số tiền 1.135.470.318 đồng. Đây là vấn đề cần xem xét.

[2.1] Xét thấy, giữa các bên có ký Hợp đồng dịch vụ số 25112014/2RES-
IDM và phụ lục 01 (dự toán) với nội dung nguyên đơn nhận thực hiện việc thiết
kế, dàn dựng và tổ chức chương trình “Triệu dặm tri ân - sải cánh vươn xa” cho
bị đơn với giá trị hợp đồng là 2.642.797.300 đồng. Sau khi ký hợp đồng, bị đơn
đã tạm ứng 500.000.000 đồng.  Thực hiện hợp đồng, nguyên đơn đã hoàn thành
công việc theo đúng thỏa thuận và hai bên đã ký biên bản nghiệm thu và thanh
lý  hợp  đồng  vào  ngày  22  tháng  12  năm  2014  với  giá  trị  nghiệm  thu  là
2.824.407.544  đồng  và  bị  đơn  xác  nhận  còn  nợ  nguyên  đơn  số  tiền
2.324.407.544  đồng.  Sau  đó  bị  đơn  đã  thanh  toán  cho  nguyên  đơn  số  tiền
1.242.839.190 đồng và còn nợ lại 1.081.568.354 đồng. Cấp sơ thẩm đã căn cứ
vào biên bản nghiệm thu và thanh lý ngày 22/12/2014 để xác định bên cung ứng
dịch vụ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nên buộc bên thuê dịch vụ phải thanh
toán số tiền còn lại. Tuy nhiên, phía bị đơn kháng cáo cho rằng, khi tổ chức sự
kiện phía nguyên đơn đã sai phạm rất nhiều, chất lượng dịch vụ không tốt, cụ
thể như “Vách tài trợ Formax cong không đạt chất lượng, khi gắn có một số tấm
cong không phẳng, phông nền lộ rõ ràng những kẽ ghép; Mc Phan Anh không
thuộc lời thoại, không chuyên nghiệp; màn nhung bị trục trặc không kéo mở
màn được, phải mất 10 phút mới khắc phục được sự cố; màn nhung bên cánh gà
phía tay trái do trục trặc kỹ thuật nên khi kéo vào trong vẫn không thể kéo hết
được, làm ảnh hưởng đến việc chiếu clip bị che một phần logo của VNA; diễn
viên múa balet không chuyên nghiệp, áo sắp tuột vì quá chật; nhân viên phục vụ
bàn trao quà không chuyên nghiệp: trao quà lộn xộn, con nít cũng phát quà, có
một số chai rượu vang đỏ chưa rót hết cũng đưa vào trong…”. Việc ký biên bản
nghiệm thu là để lấy được tài liệu bản chỉnh sửa là đĩa ghép các file ảnh để
nghiệm thu với Tổng Công ty HK mà thôi. Bị đơn cũng cho rằng tất cả những
sai sót này đều được thể hiện qua băng video gốc mà phía nguyên đơn quay tại
buổi tiệc và nội dung email ngày 19/8/2015 ông Nguyễn PK gửi bà Phan HT có
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thể hiện: ”Sự cố xảy ra tại sự kiện 2014 đó là tai nạn bất khả kháng …”. Do đó,
trong quá trình giải quyết vụ án, phía bị đơn yêu cầu Tòa án nhân dân Quận T
buộc nguyên đơn cung cấp bản gốc nhưng phía nguyên đơn từ chối không cung
cấp và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, nguyên đơn khẳng định các tài liệu đã
giao cho bị đơn là bản gốc. Ngày 28 tháng 6 năm 2018 bị đơn có đơn đề nghị
trưng cầu giám định 08 đãi phim mà phía nguyên đơn cung cấp có phải là bản
gốc hay không. Xét căn cứ khoản 2 Điều 91, Điều 96, Điêu 102 về nghĩa vụ
cung cấp chứng cứ cũng như quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định thì yêu
cầu của bị đơn là có cơ sở,.  Đồng thời căn cứ vào Khoản 2 Điều 318 Luật
Thương mại thì: “Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao hàng, bên nhận hàng
được quyền khiếu nại về chất lượng hàng hóa”. Do đó, để làm sáng tỏ sự thật vụ
án, để đánh giá chất lượng dịch vụ có đạt hay không thì ngoài biên bản nghiệm
thu thì đĩa gốc cũng là 1 trong những chứng cứ để đánh giá một cách toàn diện
vụ án.

[2.2] Tại phiên tòa hôm nay, đại diện viện kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ
thẩm để tiến hành giám định theo yêu cầu của bị đơn. Đề nghị của đại diện Viện
kiểm sát là phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[2.3] Do đó, hủy bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới nên cấp sơ thẩm
không có lỗi.

[2.4]. Án phí dân sự sơ thẩm: sẽ được xem xét khi giải quyết lại vụ án.

[2.5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên người
kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

  Từ những phân tích trên;
QUYẾT ĐỊNH:

  Áp dụng:

- Khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

-  Nghị  quyết  số  326/2016/UBTVQH14  ngày  30/12/2016  của  Ủy  ban
Thường vụ Quốc hội quy định vế án phí, lệ phí tòa án:

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn là Công ty Cổ phần QT. Hủy
bản án sơ thẩm số Bản án số 149/2018/KDTM-ST ngày 05/02/2018 của Tòa án
nhân dân Quận T. Giao hồ sơ về Tòa án nhân dân Quận T để giải quyết theo
thủ tục chung. Hủy án do phát sinh tình tiết mới nên cấp sơ thẩm không có lỗi.

2. Về án phí: 

[2.1] Án phí dân sự sơ thẩm: Sẽ được xem xét khi vụ án được giải quyết
lại.

[2.2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên người
kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho Công ty Cổ
phần QT tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 2.000.000 (Hai triệu) đồng theo biên lai
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thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0020362 ngày 05/03/2018 của
Chi cục Thi hành án dân sự Quận T, Thành phố H.

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

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN

 
    
Biện Thị Hoa        Vũ Thị Thu Hà

THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

          
          Nguyễn Thi Thùy Dung

735



 

 

 

1 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 163/2018/DS-PT 

Ngày: 18-10-2018 

V/v “Tranh chấp hợp đồng  

vay tài sản”. 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Kim Rết 

Các thẩm phán:                           Ông Phạm Thành Dương 

                                                    Ông Lê Văn Quý 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhàn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đ N. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ N: Bà Nguyễn Thị Trâm - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đ N xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 66/2018/TLPT-DS ngày 12 tháng 6 năm 

2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản án sơ thẩm số 03/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện VC bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 170/2018/QĐPT-DS  

ngày 07 tháng 8 năm 2018, thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 

44/TB-TA ngày 24 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

357/2018/QĐ-PT ngày 18/9/2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Thanh L, sinh năm 1989;  

Địa chỉ: Tổ 15, khu phố 2, phường L B, Thành phố B H, tỉnh Đ N. 

- Bị đơn:  

+ Ông Lê Văn G, sinh năm 1962; 

+ Bà Dương Thị Y, sinh năm 1967; 

+ Chị Lê Thị Hoàng O, sinh năm 1986; 

Cùng địa chỉ: ấp BC, xã PL, huyện VC, tỉnh Đ N. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Lê Văn G, chị Lê Thị 

Hoàng O: Ông Nguyễn Đức D, sinh năm 1960; 
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Địa chỉ: Số 14, đường HTK, phường HP, Quận 9, Thành phố HCM. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945; 

Địa chỉ: ấp BC, xã PL, huyện VC, tỉnh Đ N. 

+ Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1963; 

Địa chỉ: ấp BC, xã PL, huyện VC, tỉnh Đ N. 

+ Bà Lê Thị Lệ T, sinh năm 1969; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Nhựt, sinh năm 1971; 

Cùng địa chỉ: Số nhà 57, tổ 2, ấp BC, xã PL, huyện VC, tỉnh Đ N. 

+ Ông Phạm Ngọc Quang, sinh năm 1961; 

+ Bà Đào Thị Nga, sinh năm 1964; 

Cùng địa chỉ: ấp BC, xã PL, huyện VC, tỉnh Đ N. 

Người làm chứng: Anh Đỗ Quang L1 

Địa chỉ: Khu phố 3, phường TH, Thành phố B H, tỉnh Đ N. 

-Người kháng cáo: bị đơn – ông Lê Văn G. 

(Anh L, bà Y, ông G, anh L1 có mặt) 

    NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm nội dung vụ án tóm tắt như sau: 

- Nguyên đơn anh L trình bày: 

Ngày 17/9/2015, anh cho gia đình ông Lê Văn G (chồng) và bà Dương Thị 

Y (vợ) cùng con gái là chị Lê Thị Hoàng O (sau đây viết tắt là gia đình bà Y) 

vay số tiền là 476.000.000 đồng, thời gian vay là 01 tháng, tiền lãi là 

15.000.000 đồng/tháng. Để làm tin, gia đình bà Y cầm cố 02 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 900247 ngày 

03/11/1999 do Ủy ban nhân dân huyện VC cấp cho ông Nguyễn Văn N và Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số K 900232 ngày 03/11/1999 do Ủy ban nhân 

dân huyện VC cấp cho hộ bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945. Hai thửa đất này bà 

Y nói đã mua nhưng chưa sang tên. Khi vay tiền hai bên có làm “Hợp đồng vay 

tiền và cầm cố tài sản”, hợp đồng có 02 người làm chứng là ông Hồ Ngọc U và 

ông Đỗ Quang L1. Đồng thời gia đình bà Y có làm Giấy cam kết trả tiền ngày 

17/9/2015 với nội dung ngày 17/10/2015 gia đình bà Y sẽ trả cho anh số tiền là 

341.600.000 đồng và ngày 30/5/2016 sẽ trả cho anh số tiền là 150.000.000 

đồng. Từ khi làm hợp vay cho đến nay, gia đình bà Y không trả tiền mặc dù anh 

đã đến nhà để yêu cầu trả tiền rất nhiều lần.   

Nay anh L yêu cầu gia đình bà Y trả cho anh số tiền 476.000.000 đồng, 

anh không yêu cầu tính lãi suất; anh L đồng ý trả lại 02 Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho gia đình bà Y. 
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-Đại diện theo ủy quyền của ông G, chị O là ông Nguyễn Đức D trình bày: 

Khoảng năm 2014, bà Dương Thị Y hùn vốn làm ăn với ông Hồ Ngọc U 

để mua vườn xoài và vườn bưởi. Bà Y có thế chấp hai Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Văn N và hộ bà Nguyễn Thị L để vay tiền. 

Hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là của ông Nguyễn Văn N và bà 

Lê Thị Lệ T (là người mua đất nhà bà L) đưa cho bà Y để đi thế chấp vay tiền 

về sử dụng chung, không biết thỏa thuận vay bao nhiêu và sử dụng vào mục 

đích gì. Sau đó gia đình ông G khó khăn, không thể trả tiền hàng tháng được 

nên anh L đến đập phá quán ăn của gia đình bà Y. Ngày 17/9/2015, gia đình 

ông G có mượn của ông Đỗ Quang L1 số tiền là 290.000.000 đồng và hẹn anh 

L, ông Uyên đến nhà của ông Luận (là nơi ông bà thuê tại Biên Hòa để bán 

quán cơm) để trả tiền và lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi trả 

số tiền là 290.000.000 đồng thì anh U nói phải trả thêm số tiền lãi là 

150.000.000 đồng mới trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Y và ông U 

tính toán số tiền nợ gốc, lãi còn lại là 476.000.000 đồng. 

Ông Gv à chị O thừa nhận hợp đồng vay tiền và cầm cố là do chính chị O 

viết, chữ ký trong hợp đồng đúng là của ông Gvà chị O. Tuy nhiên, việc ký vào 

hợp đồng là do anh L bắt buộc ông G, chị O ký vào hợp đồng và giấy cam kết 

nếu không sẽ giết cháu ngoại ông và nói ký hình thức, không thưa kiện gì. Khi 

ký hợp đồng có ông Đỗ Quang L1, ông Hồ Ngọc U chứng kiến và ký tên vào 

hợp đồng là người làm chứng. Việc lập hợp đồng vay chỉ là cấn trừ nợ giữa ông 

Uyên và ông L chứ bị đơn không vay tiền của ông L, ông G và chị O không vay 

tiền nên không đồng ý trả số tiền 476.000.000 đồng cho nguyên đơn. Việc trả 

lãi của gia đình bà Y cho ông L không có chứng cứ và cũng không yêu cầu xem 

xét. 

Đối với việc ông L đề nghị trả lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông G, chị O, bà Y thì phía bị đơn đồng ý.  

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Ngọc Q trình bày: 

Năm 2014, vợ chồng ông giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng 

tên ông Đặng Văn N cho bà Dương Thị Y để nhờ bà Y thế chấp vay số tiền là 

20.000.000 đồng, lãi suất vay là 5%/tháng, vợ chồng ông đóng tiền lãi cho bà 

Y, hẹn đến khi nào có tiền sẽ trả nợ gốc để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Khi vay, giữa vợ chồng ông và bà Y không làm giấy tờ gì hết. Khi 

vay được khoảng  02 tháng, bà Y đến nhà nói làm Giấy ủy quyền cho bà Dương 

Thị Y để bà đi cầm cố chỗ khác vay thêm tiền cho làm ăn và lãi suất là 

3%/tháng. Sau khi làm giấy ủy quyền giao cho bà Y thì bà Y không vay thêm 

tiền, cũng không trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Vợ chồng 

ông đã nhiều lần liên lạc với bà Y để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng không được. 

Vợ chồng ông không biết gì về việc vay tiền và thế chấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất giữa bà Dương Thị Y, ông Lê Văn G, chị Lê Thị Hoàng O 

với anh Nguyễn Thanh L. 
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Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì ông không có ý kiến gì, không có 

yêu cầu độc lập trong vụ án này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Lệ T trình bày: 

Tháng 3/2002, vợ chồng bà mua của ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1929 

và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945 thửa đất số 107, tờ bản đồ số 62 xã PL 

được Ủy ban nhân dân huyện VC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 

900232 ngày 03/11/1999 cho hộ bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945, gia đình bà 

giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đi sang tên. Hiện nay, gia đình 

bà đang trực tiếp sử dụng thửa đất này. Ngày 04/9/2014, bà đưa cho bà Dương 

Thị Y giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, 

đơn xin xác nhận chuyển nhượng đất bản phô tô để nhờ vay số tiền là 

20.000.000 đồng, lãi suất 6%/tháng. Bà đã nhận số tiền là 18.800.000 đồng từ 

bà Y (trừ đi tiền lãi tháng đầu tiên). Bà không biết bà Y thế chấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của gia đình cho ai để vay tiền. 

Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì bà không có ý kiến gì, không có 

yêu cầu độc lập trong vụ án này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông N, bà L, ông Nguyễn Ngọc N 

và bà Đào Thị N đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt nên không 

có lời khai. 

-Tại Bản án sơ thẩm số 03/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện VC đã áp dụng các Điều 25, 35, 39, 147, 227 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; các Điều 471, 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 

468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Khoản 1, 

Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản. 

Buộc ông Lê Văn G, bà Dương Thị Y, chị Lê Thị Hoàng O phải có trách 

nhiệm trả cho anh Nguyễn Thanh L số tiền 476.000.000 đồng (bốn trăm bảy 

mươi sáu triệu đồng).  

Anh Nguyễn Thanh L phải có trách nhiệm trả lại cho bà Dương Thị Y, 

ông Lê Văn G, chị Lê Thị Hoàng O Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 

900247  ngày 03/11/1999 của Ủy ban nhân dân huyện VC cấp cho ông Nguyễn 

Văn N, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00963/QSDĐ/QĐ547/QĐUBH và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 

900232 ngày 03/11/1999 của Ủy ban nhân dân huyện VC cấp cho hộ bà 

Nguyễn Thị L, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00948/QSDĐ/QĐ574/QĐUBH. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  
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Ông Lê Văn G, bà Dương Thị Y, chị Lê Thị Hoàng O phải chịu số tiền án 

phí là 23.040.000 đồng (hai mươi ba triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng). 

Hoàn trả cho anh Nguyễn Thanh L số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

11.520.000 đồng (mười một triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng) theo biên lai 

thu số 009887 ngày 27/12/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện VC. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và trách nhiệm thi hành 

án của các đương sự. 

- Ngày 12/02/2018, bị đơn ông Lê Văn G kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. Lý do Hội đồng xét xử không lấy lời khai của bà Dương Thị Y mà buộc 

các bị đơn phải cùng trả nợ cho ông L là không đúng, vì thực tế chỉ có bà Y vay 

tiền của ông L và bà Y cũng sử dụng toàn bộ số tiền vay. Yêu cầu Tòa án hủy 

bản án sơ thẩm giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ N:  

+ Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

+ Về đường lối giải quyết vụ án: Theo lời khai của chị Lê Thị Lệ T (bút 

lục 37, 38, 39) và tại phiên tòa hôm nay, bà Y cũng khai bà L đã chết từ trước 

năm 2008, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh làm rõ nội dung này mà 

đưa bà L vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn 

bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục 

chung.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông G làm trong thời hạn luật định 

nên được xem xét theo thủ tục chung. 

[2] Về xác định tư cách tố tụng của đương sự:  

- Tại cấp sơ thẩm bà Y là bị đơn không có mặt để Tòa án lấy lời khai. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bà Y có mặt và khẳng định: bà không vay tiền của anh L 

mà bà có quan hệ làm ăn với anh Hồ Ngọc U nên bà nhiều lần vay tiền và nợ 

tiền anh U.  Ngày 17/9/2015, tại nhà của anh Đỗ Quang L1 (là chủ nhà bà đang 

thuê để bán cơm), bà có vay anh L1 số tiền 290.000.000 đồng để trả nợ cho anh 

U. Lúc đó có mặt anh L1, anh U, anh L, sau khi tính toán anh L ghi là bà có nợ 

anh L số tiền 476.000.000 đồng và yêu cầu bà, ông Gvà chị O ký vào tờ giấy “ 

hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản”, chứ thực chất bà Y không vay tiền anh L. 

Việc bà viết giấy nợ là do anh L nhiều lần đến quán cơm của bà gây sự, đập phá 

quán, ép bà phải viết giấy nợ. Bà Y cũng trình bày thời gian qua bà bị bệnh u 

não phải đi điều trị, gia đình giấu bà về việc anh L đi thưa kiện vì sợ ảnh hưởng 

đến sức khỏe của bà, do đó bà không biết và không thể có mặt tại cấp sơ thẩm.  
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Lời trình của bà Y phù hợp với nhân chứng là anh Đỗ Quang L1. Anh L1 

xác nhận ngày 17/9/2015 anh có cầm số tiền 290.000.000 đồng cho bà Y vay, 

sau đó bà Y đưa cho ai thì anh không biết, anh cũng không thấy anh L đưa tiền 

cho bà Y, sau khi hai bên nói qua lại về số tiền nợ và viết giấy thì anh có ký vào 

với tư cách là người làm chứng.  

Như vậy qua lời trình bày của bà Y và nhân chứng là anh L1 tại phiên tòa 

cho thấy: “hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản” đối với số tiền 476.000.000 

đồng mà anh L khởi kiện có liên quan đến anh U, nên cần phải xác định anh U 

là  “người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” trong vụ án chứ không phải nhân 

chứng, đây là tình tiết mới làm thay đổi tư cách tố tụng của đương sự.  

- Cũng theo lời khai của các đương sự, bà Nguyễn Thị L là người được 

cấp sơ thẩm xác định là “người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” trong vụ án 

đã chết, nên việc Tòa án cấp sơ thẩm đưa bà Y vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục 

tố tụng.  

[3] Xét kháng cáo của ông Gvề việc ông không đồng ý trả tiền của anh L 

cũng như không có trách nhiệm gì đối với số nợ của bà Y: Qua lời khai của các 

nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng là anh Đỗ Quang L1 cho thấy: Tại phiên tòa 

anh L khẳng định bà Y, ông Gvà chị O có vay anh số tiền 476.000.000 đồng. 

Chứng cứ anh L đưa ra là “hợp đồng vay tiền và cấm cố tài sản”  và giấy cam 

kết trả tiền  đề ngày 17/9/2015. Anh đã giao cho bà Y, ông Gvà chị O số tiền 

476.000.000 đồng nên gia đình bà Y đã ký vào giấy vay tiền và giấy cam kết trả 

tiền. Lời khai của anh L không được bà Y thừa nhận và có nhiều mâu thuẫn, vì 

trong giấy cam kết có ghi số tiền lãi 15.600.000 đồng, trong khi đó anh L trình 

bày lãi suất cho vay là 5% một tháng là không trùng khớp. Anh L1 là nhân 

chứng ký vào hợp đồng vay tiền khai phù hợp với lời trình bày của bà Y. Anh 

cũng trình bày khi anh đến hai bên đã tính toán số nợ còn lại rồi mới viết giấy 

vay nợ. Anh có ký làm chứng vào giấy vay tiền, bản thân anh lúc đó đưa cho bà 

Y 290.000.000 đồng để đưa cho anh U và anh không thấy anh L đưa cho bà Y 

476.000.000 đồng.  

Mặt khác tại phiên tòa phúc thẩm, ông Gkhai ông và bà Y có chung sống 

một thời gian và có một con chung là chị Lê Thị Hoàng O sau đó cả hai đã ly 

thân hơn 20 năm nay, ông và con gái không biết việc làm ăn và nợ tiền của bà 

Y, ông và chị O ký vào giấy vay tiền và cam kết trả nợ là do bị anh L ép buộc. 

Các nội dung trên chưa được cấp sơ thẩm làm rõ nên chưa đủ cơ sở để 

kết luận ông Gvà chị O có vay tiền của anh L hay không. Mặt khác như đã phân 

tích ở trên việc vay mượn tiền có liên quan đến anh Hồ Ngọc U nên cần được 

đối chất giữa anh U với ông G, bà Y, chị O để làm rõ, như vậy kháng cáo của 

ông Glà có cơ sở nên chấp nhận.  

Như đã nhận định ở trên, do có tình tiết mới làm thay đổi tư cách tố tụng 

của đương sự trong vụ án; án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng về tố tụng; ngoài 

ra có nhiều tình tiết trong vụ án chưa được xác minh làm rõ, do đó cần hủy án 
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sơ thẩm và giao hồ sơ về Tòa án cấp sơ thẩm để xem xét, giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục chung. 

[4] Về án phí, chi phí tố tụng: 

+ Án phí sơ thẩm, chi phí tố tụng: Do bản án sơ thẩm bị hủy nên án phí 

sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ được quyết định khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết 

lại vụ án. 

+ Án phí phúc thẩm: ông Gkhông phải chịu án phí phúc thẩm và được 

nhận lại tiền tạm ứng án phí. 

[5] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310  của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Lê Văn G 

Phần tuyên xử: 

1. Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 03/2018/DSST ngày 01/02/2018 về 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” của Tòa án nhân dân huyện VC xét xử tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn anh Nguyễn Thanh L vời bị đơn 

ông Lê Văn G, bà Dương Thị Y, chị Lê Thị Hoàng O; giao hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân huyện VC để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo theo đúng quy định của 

pháp luật. 

2. Về án phí, chi phí tố tụng: 

- Án phí sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ được quyết định khi Tòa án cấp sơ 

thẩm giải quyết lại vụ án. 

- Án phí phúc thẩm: Ông Lê Văn G không phải chịu án phí phúc thẩm, 

ông Gđược nhận lại số tiền tạm ứng án phí là 300.000 đồng (ba trăm ngàn 

đồng) theo biên lai số 000961 ngày 14/3/2018 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện VC. 

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

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát tỉnh (01); 

- Tòa án huyện (01); 

- Thi hành án huyện (01); 

- Đương sự; 

- Lưu (04); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Kim Rết 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 18/2019/DS-PT 

Ngày: 27 - 02 - 2019. 

V/v “Tranh chấp quyền sử  

dụng đất”.              

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Phi Kbuôr 

Các thẩm phán:1. Ông Nguyễn Văn Bằng 

      2. Ông Hoàng Kim Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà:Ông 

Phan Văn Hoàn - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng  02  năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét 

xử công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 146/2018/TLPT-DS ngày 

04/12/2018 về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 31/2018/DSST ngày 27/9/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Năng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2019/QĐ-PT ngày 10/01/2019 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 20/2019/QĐ-PT ngày 28/01/2019, giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Phạm Thị H; địa chỉ: Thôn L, xã M, huyện V, tỉnh Thái 

Bình, vắng mặt; 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Thái TH; địa 

chỉ: Đường N, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Phạm Văn T và bà Trần Thị B;địa chỉ: Thôn X, xã P, huyện 

K, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt (Đã được tống đạt giấy triệu tập hợp lệ). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Đăng P (có mặt) và 

bà Hồ Thị G (vắng mặt); địa chỉ: Thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Bà Hồ Thị G có văn bản ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng P (chồng bà G), có 

mặt. 
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4. Người làm chứng:  

4.1. Bà Nguyễn Thị C; địa chỉ: Thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt; 

4.2. Ông Nguyễn Bá T1; địa chỉ: Thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt; 

4.3. Ông Phạm Mạnh TR; địa chỉ: Thôn O, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt; 

4.4. Ông Nguyễn Văn KH; địa chỉ: Thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, 

vắng mặt. 

5. Người kháng cáo:Ông Nguyễn Đăng P là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụngnguyênđơn bà Phạm Thị 

H và người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Thái TH trình bày: 

Vào đầu năm 2012, bà Phạm Thị H và ông Phạm Văn T, bà Trần Thị B (là 

anh trai và chị dâu của bà H) có góp tiền mua chung diện tích 8.805m
2
đất của ông 

Nguyễn Bá T1 ở thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk với giá 333.000.000 đồng, 

trong đó bà H góp 2/3 số tiền, còn ông T bà B góp 1/3 số tiền. Các bên thỏa thuận 

để cho ông T, bà B đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sau khi vợ chồng ông T được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BG617409 ngày 06/3/2012 đối với toàn bộ diện tích đất 

trên thì ngày 20/3/2012 ông T bà B và bà H có làm giấy cam kết với nội dung “Xác 

nhận diện tích 8.805m
2
 đất mua của ông Nguyễn Bá T1 giá 333.000.000 đồng, bà 

H góp 222.000.000 đồng tương đương 2/3 diện tích, bà H để cho ông Phạm Văn T, 

bà Trần Thị B đứng tên, sau này có điều kiện sẽ tách sau” và có các nhân chứng ký 

xác nhận. Do là anh em với nhau nên các bên chưa xác định cụ thể vị trí phần diện 

tích mà thống thất để làm thu hoạch chung, sản phẩm chia theo tỷ lệ góp tiền. Tuy 

nhiên, do bà H không có người làm nên bà đã cho ông T bà B nhận làm khoán trên 

toàn bộ thửa đất trên. 

Nay ông T, bà B sang nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn Đăng P ở cùng 

thôn diện tích 5.000 m
2
, trong đó có một phần đất của bà H là 2.065m

2
 mà bà H 

không biết. Do đó, bà H yêu cầu Tòa án giải quyết xác định quyền sở hữu, sử 

dụng, định đoạt đối với diện tích đất tương đương với số tiền mua chung là 

5.870m
2
 trong tổng diện tích 8.805m

2
. 

* Quá trình tham gia tố tụng bị đơn bà Trần Thị B trình bày: 

Bà Trần Thị B thừa nhận ý kiến và nội dung trình bày của nguyên đơn là 

đúng. 
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Nay bà Phạm Thị H khởi kiện yêu cầu bà và chồng bà là ông Phạm Văn T 

phải trả lại 2.065m
2
 đất cho bà H thì vợ chồng bà không đồng ý, vì đã bán cho vợ 

chồng ông Nguyễn Đăng P. Vợ chồng bà đồng ý sẽ thanh toán bằng tiền cho bà H 

tương đương giá trị 2.065m
2
 đất hoặc trả lại bằng thửa đất khác cho bà H. 

* Quá trình tham gia tố tụngngười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Đăng P, bà Hồ Thị G trình bày: 

Ngày 03/4/2017 ông bà nhận chuyển nhượng của ông Phạm Văn T, bà Trần 

Thị B thửa đất số 176, tờ bản đồ số 14 tại thôn X, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk với 

diện tích 5.000m
2
, giá trị chuyển nhượng là 375.000.000 đồng, ông P bà G đã giao 

cho ông T bà B số tiền 337.800.000 đồng. Sau khi thỏa thuận thì hai bên đến Ủy 

ban nhân dân xã P để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bà Phạm 

Thị H có làm đơn ngăn chặn nên chưa làm được thủ tục chuyển nhượng. Khi nhận 

chuyển nhượng thửa đất từ ông T, bà B thì vợ chồng ông bà không biết việc bà H 

góp tiền với vợ chồng ông T mua chung diện tích nêu trên, vì trong Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đấtđứng tên ông T, bà B. 

Nay bà H khởi kiện ông T, bà B yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T, bà B 

trả lại diện tích đất mua chung cho bà H tương ứng với số tiền bỏ ra, trong đó có 

01 phần diện tích mà ông T bà B đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà thì vợ 

chồng ông bà không đồng ý trả lại phần diện tích này cho bà H, vì ông bà đã nhận 

bàn giao thửa đất, canh tác, trồng thêm cây cà phê, cây bơ, cây sầu riêng, trụ tiêu 

trên đất và đầu tư, chăm sóc từ đó cho đến nay. Nếu vợ chồng ông T lấy lại 

2.065m
2
 đất thì phải trả lại 150.000.000 đồng và lãi suất phát sinh cho vợ chồng 

ông. 

* Các nhân chứng làông Nguyễn Bá T1, ông Phạm Mạnh TR,bà Nguyễn Thị 

C, ông Nguyễn Văn KHlà người thân và hàng xóm của ông T, ông P đều xác định 

lời khai của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đúng. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DSST ngày 27/9/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Năng đã quyết định:  

 - Căn cứ khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, khoản 1 Điều 157, điểm b khoản 1 Điều 227, Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 - Căn cứ Điều 208, Điều 219 của Bộ luật dân sự năm 2015.   

 - Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.    

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị H 

Xác định phần diện tích đất của bà Phạm Thị H được quyền chiếm hữu, sử 

dụng và định đoạt là 5870m
2
 trong tổng diện tích 8805m

2
, tại thửa đất số 174, thửa 
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đất số 175 và 2065m
2
 đất tại thửa 176, tờ bản đồ số 14, theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BG617409 do Ủy ban nhân dân huyện K cấp ngày 06/3/2012 

mang tên ông Phạm Văn T, bà Trần Thị B có tứ cận như sau: 

1- Thửa đất số 174, tờ bản đồ số 14 có diện tích 1080m
2
 có tứ cận: 

+ Phía Đông giáp thửa 182 (ông Lê Đắc C) 

+ Phía Tây giáp thửa 369 (ông Lê Ngọc A) 

+ Phía Nam giáp Hồ nước. 

+ Phía Bắc giáp thửa 175 (Thửa đất bà H được chia) 

2- Thửa đất số 175, tờ bản đồ số 14, có diện tích 2215m
2
, có tứ cận: 

+ Phía Đông giáp thửa 182 (ông Lê Đắc C) 

+ Phía Tây giáp thửa 173 (ông Lê Ngọc A) 

+ Phía Nam giáp thửa 174 

+ Phía Bắc giáp thửa 176 (thửa đất bà H được chia) 

3- 2.065m
2
 thửa đất số 176, tờ bản đồ số 14, có tứ cận: 

+ Phía Nam giáp thửa 175, dài 53,82m 

+ Phía Tây giáp thửa 196 dài 40,35m 

+ Phía Đông giáp thửa 182 dài 53,39m 

+ Phía Bắc giáp thửa ông Nguyễn Đắc P mua của ông Phạm Văn T dài 

445,04m. 

Bà Phạm Thị H và ông Phạm Văn T, bà Trần Thị B có trách nhiệm liên hệ 

với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còngiải quyết về chi phí tố tụng, án phí và 

tuyênquyền kháng cáo, về trình tự thủ tục thi hành án dân sự cho các đương sự 

theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 04/10/2018 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn 

Đăng P kháng cáo với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo 

hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị H.Tuy 

nhiên, tại biên bản làm việc ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 

tại phiên tòa ông Nguyễn Đăng P xin thay đổi nội dung kháng cáo với nội dung: 

Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng hủy Bản án sơ thẩm và 

chuyển toàn bộ hồ sơ về Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại vụ án. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:  

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án cũng như các đương sự trong 

vụ án đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ 

án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án.  
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- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụngkhoản 3 Điều 308 

và Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Đăng P, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DS-

ST ngày27/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; giao hồ sơ 

vụ án cho Toà án nhân dân huyện Krông Năng để giải quyết lại vụ án theo đúng quy 

định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đăng P được nộp trong thời 

hạn luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên hợp lệ và được Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm là phù hợp. 

[2]. Về nội dung:Theo đơn khởi kiện và ý kiến trình bày của nguyên đơn bà 

Phạm Thị H (em ruột của ông T): Vào năm 2012 bà với vợ chồng ông T có mua 

chung thửa đất của ông Nguyễn Bá T1 với diện tích 8.805m
2
 tại xã P, huyện K 

(nay là thửa đất số 174, 175, 176; tờ bản đồ số 14), giá chuyển nhượng là 

333.000.000 đồng, trong đó bà H góp mua thửa đất với số tiền 222.000.000 đồng, 

tương đương với việc bà H được quyền sử dụng 2/3 diện tích đất trên, sau khi 

chuyển nhượng hai bên có lập bản cam kết việc thỏa thuận phân chia diện tích đất 

được sử dụng và người đại diện đứng tên chủ sử dụng đất là vợ chồng ông T. Tuy 

nhiên, đến năm 2017 vợ chồng ông T chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng P 

diện tích 5.000m
2
 tại thửa đất số 176, trong đó có phần đất của bà H.  

Tại Giấy cam kết ghi ngày 20/3/2012 do nguyên đơn cung cấp thể hiện bà 

Phạm Thị H với vợ chồng ông Phạm Văn T có mua chung thửa đất của ông 

Nguyễn Bá T1, do bà H không có Hộ khẩu tại địa phương nên thỏa thuận giao cho 

vợ chồng ông T đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 

thửa đất trên, ông T là người viết Giấy cam kết và có sự chứng kiến của những 

người làm chứng. Mặc dù, Giấy cam kết trên không có sự xác nhận của chính 

quyền địa phương nhưng phía bị đơn vợ chồng bà B, ông Tvà những người làm 

chứng đều thừa nhận nội dung trong Giấy cam kết trên là đúng sự thật. Như vậy, 

có cơ sở xác định bà Hđược quyền sử dụng 2/3 diện tích đất nhận chuyển nhượng 

từ ông T1 tương đương 5.870m
2
 trong tổng diện tích 8.805m

2
. Như vậy, vợ chồng 

ông T, bà B chỉ được quyền quản lý, canh tác với diện tích tương đương là 

2.935m
2
. 

Sau khi nhận chuyển nhượng, nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận với nhau 

về việc phân chia diện tích được sử dụng trong tổng diện tích nhận chuyển nhượng 
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từ ông T1, nhưng hai bên chưa xác định vị trí, tứ cận theo tỷ lệ đóng góp của mỗi 

bên mà giao cho vợ chồng ông T tạm thời quản lý, canh tác. 

Ngày 06/3/2012,Ủy ban nhân dân huyện K cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BG 617409 cho ông Phạm Văn T, bà Trần Thị B.  

Ngày 03/4/2017 vợ chồng ông T chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn 

Đăng P, bà Hồ Thị G thửa đất số 174, tờ bản đồ số 14, diện tích 5.000m
2
, trong đó 

có một phần diện tích đất của bà H là 2.065m
2
 mà không có sự đồng ý của bà H, 

khi chuyển nhượng chỉ làm giấy viết tay không có công chứng, chứng thực. Sau 

khi chuyển nhượng vợ chồng ông T đã bàn giao diện tích đất và tài sản trên đất cho 

vợ chồng ông P sử dụng, canh tác, trồng thêm cây cà phê, trụ tiêu, cây sầu riêng,… 

và chăm sóc, đầu tưtừ đó đến nay. Do việc vợ chồng ông T, bà B chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông P, trong đó có một phần đất của bà H, không 

có sự đồng ý của bà H nên cấp sơ thẩm chấp nhận đơn khởi kiện của bà H để xác 

định phần diện tích đất của bà H được quyền quản lý, sử dụng là 5.870m
2
 trong 

tổng diện tích 8.805m
2
 là có căn cứ. 

 Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cho rằng do nguyên đơn chỉ khởi kiện yêu cầu Tòa 

án xác định quyền chiếm hữu, sử dụng và quyền định đoạt đối với diện tích đất 

5.870m
2
 mà không yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng ông T, bà B và vợ chồng ông P, 

bà G trả lại diện tích 5.870m
2
 đất (Cấp sơ thẩm đã có văn bản giải thích cho 

nguyên đơn làm đơn kiện bổ sung nhưng nguyên đơn không làm) nên không giải 

quyết là không phù hợp và giải quyết vụ án không triệt để. Trên đất có tài sản là 

cây cà phê, trụ tiêu, cây sầu riêng,… do chủ đất cũ là ông T1, vợ chồng ông Ttrồng 

và cây cà phê, trụ tiêu, cây sầu riêng,… do vợ chồng ông P trồng thêm nhưng cấp 

sơ thẩm chưa xem xét giải quyết là thiếu sót nghiêm trọng và không thể thi hành 

án. 

Mặt khác, diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BG 617409 cấp cho vợ chồng ông T, bà B là 8.805m
2
, nhưng qua biên bản đo 

đạc thực tế và sơ đồ lô đất tỷ lệ 1/2000 (BL số 88, 89) chỉ có diện tích là 8.744,4m
2
 

(nhỏ hơn diện tích đất trong bìa đỏ). Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lấy diện tích được ghi 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 8.805m
2
 để chia cho bà H là không 

đúng với diện tích đất thực tế. Do vậy, cần phải nhờ cơ quan chuyên môn đo đạc 

bằng máy chuyên dùng cho chính xácvề diện tích đất và phải đo từng thửa đất. 

Bản án sơ thẩm nhận định và tuyên trong bản án bà H được quyền chiếm 

hữu, sử dụng và quyền định đoạt là 5.870m
2
 nhưng thực tế chỉ chia cho bà H có 

5.360m
2
 là thiếu 510m

2
. 
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Sau khi có Bản án sơ thẩm,người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông 

Nguyễn Đăng P kháng cáo: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị H để bảo vệ 

quyền lợi cho gia đình ông. Tại cấp sơ thẩm, mặc dù đã được giải thích bằng văn 

bản về quyền được làm đơn yêu cầu độc lập đề nghị vợ chồng ông T tiếp tục thực 

hiện hợp đồng chuyển nhượng hoặc yêu cầu trả lại tiền mua đất nhưng vợ chồng 

ông P không làm đơn nên cấp sơ thẩm không giải quyết yêu cầu của vợ chồng ông 

P.Tuy nhiên, tại biên bản làm việc ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk và tại phiên tòa ông Nguyễn Đăng P thay đổi nội dung kháng cáo là đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng hủy Bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ 

về Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại vụ án để vợ chồng ông thực hiện quyền 

làm đơn yêu cầu độc lập. Do đó, đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. 

Với những thiếu sót nêu trênvà để các đương sự thực hiện đầy đủ quyền khởi 

kiện, quyền yêu cầu  độc lập mà tại cấp phúc thẩm không thể khắc phục đượcnên cần 

chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Đăng 

P, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DS-ST ngày27/9/2018 của Toà án nhân 

dân huyện Krông Năng và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm để giải 

quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm là phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho các bên đương sự. 

Do có tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm nên Tòa án cấp sơ thẩm 

không có lỗi. 

[3].Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hủy 

Bản án dân sự sơ thẩm và có nhận định như Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận. 

[4]. Về án phí, chi phí thẩm định và định giá tài sản:  

[4.1] Án phí dân sự sơ thẩm, chi phí thẩm định và định giá tài sản: Do bản án 

sơ thẩm bị hủy toàn bộ, nên sẽ được quyết định khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ 

án.   

[4.2] Án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị hủy và kháng cáo được 

chấp nhận, nên ông Nguyễn Đăng P không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả 

lại cho ông Nguyễn Đăng P số tiền tạm ứng án phí đã nộp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ khoản 3 Điều 308 và Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

[2]. Chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Đăng P; 
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[3]. Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DS-ST ngày27/9/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk;  

[4]. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Krông Năng để giải quyết lại 

vụ án theo thủ tục sơ thẩm; 

[5]. Về án phí, chi phí thẩm định, định giá tài sản:  

[5.1].Án phí dân sự sơ thẩm, chi phí thẩm định và định giá tài sản: Sẽ được 

quyết định khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.   

[5.2].Án phí dân sự phúc thẩm: Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Đăng P 300.000 

đồng (ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai 

thu số AA/2017/0010290 ngày 12/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk; 

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

 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                  

- TAND huyện Krông Năng; 

- Chi cục THADS K; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Y Phi Kbuôr 

50



TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 

Bản án số: 87/2020/DS-PT 

Ngày: 02/7/2020 
V/v: Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và 

tranh chấp quyền sử dụng đất. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Bá Kha; 

Các thẩm phán:                           Bà Hoàng Thị Thu Hường; 

                                                     Bà Đặng Thị Bích Vân.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa:                            
Ông Cao Phương B - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 7 năm 2020,  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, xét xử 

Ph thẩm công khai vụ án thụ lý số 39/2020/TLPT-DS ngày 27 tháng 02 năm 2020 về 

“TrAnh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử 

dụng đất”. 

Do bản án sơ thẩm số 31/2019/DS-ST ngày 03/12/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện P, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2020/QĐPT-DS ngày 08 tháng 5 

năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 41/2020/QĐ-PT ngày 29/5/2020 và Thông 

báo về việc mở lại phiên tòa số 126/2020/QĐ-PT ngày 15/6/2020 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Lưu Chí Đ, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: phường V, Tp R, Kiên Giang. 

- Bị đơn: Bà Lê Kim D, sinh năm 1979 

          Địa chỉ: ấp B, xã D, huyện P, Kiên Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quA:  

1. NLQ1, sinh năm 1969  

Địa chỉ: Ấp B, xã D, huyện P, Kiên Giang. 

2. NLQ2, sinh năm 1958 
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Địa chỉ: khu phố A, phường C, thành phố M, Tiền Giang. 

3. NLQ3, sinh năm 1963  

Địa chỉ: ấp L, xã H, huyện V, Đồng Tháp. 

4. NLQ4, sinh năm 1971 và vợ NLQ4.1, sinh năm 1980  

Địa chỉ: Ấp A, thị trấn T, huyện P, Kiên Giang. 

5. NLQ5, sinh năm 1960  

6. NLQ6, sinh năm 1967  

7. NLQ7, sinh năm 1981  

Cùng địa chỉ: Ấp B, xã D, huyện P, Kiên Giang. 

8. NLQ8, sinh năm 1985 và cháu NLQ8.1, sinh năm 2003 (Do bà Ng đại 

diện)  

Địa chỉ: Ấp H, xã  T, huyện P, Kiên Giang. 

9. NLQ9, sinh năm 1967  

10. NLQ10, sinh năm 1985  

Cùng địa chỉ: ấp C, xã D, huyện P, Kiên Giang. 

11. NLQ11, sinh năm 1968. 

Địa chỉ: phường V, Tp R, Kiên Giang 

- Người kháng cáo: Bị đơn bà Lê Kim D. 

(Ông Lưu Chí Đ, bà Lê Kim D có mặt tại phiên tòa; NLQ1, NLQ2, NLQ3, 

NLQ4, bà NLQ4.1, ông NLQ5, NLQ6, NLQ7, NLQ8, NLQ8.1, NLQ9, NLQ10 

NLQ11 vắng mặt tại phiên tòa).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn Ông Lưu Chí Đ trình bày: Ngày 30/6/2007 ông và cụ Lê Thị H 

(tên thường gọi H S) lập hợp đồng chuyển nhượng 23.462m
2
 đất vườn với giá 

446.500.000 đồng. Khi chuyển nhượng đất cụ H chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, chưa có sơ đồ thửa đất nên hợp đồng không có công chứng 

nhưng có sự chứng kiến của các con của cụ H. Ngay sau khi ký hợp đồng, ông đã 

giao đủ tiền cho cụ H và cụ H đã giao đất cho ông, ông đã cắm trụ xi măng, rào 

kẽm gai toàn bộ diện tích đất, trồng cây Xà cừ, Tràm bông vàng, Đào. Khi ký hợp 

đồng chỉ có tôi và cụ H giao dịch với nhau, cụ H cho rằng đây là đất của cụ. Đến 

năm 2008 cụ H chết; năm 2011, con ruột của cụ H là bà Lê Kim D vào cắt kẽm gai 

trAnh chấp diện tích đất 12.301,1m
2
 nằm trong tổng diện tích 23.462m

2
 nói trên.  

Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà D di dời căn nhà, khôi 

phục lại hiện trạng đất và trả cho ông diện tích đất theo đo đạc thực tế là 

12.301,1m
2
, tại ấp B, xã D, huyện P cho ông sử dụng. Ngày 08/3/2019 ông có yêu 

cầu bổ sung yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

30/6/2007 được ký kết giữa ông với cụ H, diện tích 23.462m
2
, đo đạc thực tế 
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21.346,4m
2
, trong đó phần bà D tranh chấp là 12.301,1m

2
. Yêu cầu bà D trả lại cho 

ông diện tích 12.301,1m
2
. 

Bị đơn bà Lê Kim D trình bày: Diện tích đất 12.301,1m
2
 đang tranh chấp do 

cha mẹ bà là cụ Lê Quang S và cụ Lê Thị H khai khẩn từ năm 1980, cha tôi chết 

năm 1990. Khoảng năm 2003-2004, Nhà nước tiến hành đo đạc nên cụ H nói 

miệng cho các con mỗi người 01 thửa đất và để các con đứng tên trên thửa đất 

được tặng cho. Riêng bà đứng tên trên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất số 

59, tờ bản đồ số 54, diện tích 8.677,1m
2 

và thửa số 60, tờ bản đồ số 54, diện tích 

3.624m
2
. Sau khi phân chia đất thì bà cùng các anh em ai sử dụng phần của người 

ấy. Cuối năm 2006, vợ chồng bà chuyển qua Hòn Thơm sinh sống. Năm 2011 bà 

phát hiện mẹ bà đã làm giấy bán toàn bộ diện tích đất đã phân chia cho bà cho Ông 

Lưu Chí Đ. 

Bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Đ, bà phản tố yêu cầu hủy 

một phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký giữa cụ H với ông Đ 

để trả lại cho tôi diện tích đất 12.301,1m
2
.  

Tại biên bản hòa giải ngày 18/9/2019 và tại phiên tòa bà D yêu cầu đối với 

căn nhà bà đã xây dựng nếu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất cho ông Đ thì 

yêu cầu ông Đ phải bồi thường giá trị căn nhà theo thẩm định ngày 21/8/2019. 

Trong quá trình tố tụng NLQ1 (chồng bà D) trình bày: Thống nhất với yêu 

cầu và ý kiến của bà D, ngoài ra không có ý kiến gì thêm.  

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quA đều có đơn xin vắng mặt, 

nhưng trong quá trình tố tụng các đương sự có ý kiến như sau:  

- NLQ2 trình này: Nguồn gốc đất ông Đ tranh chấp với bà D do cha mẹ là 

Lê Quang S và Lê Thị H khai khẩn, diện tích bao nhiêu không nhớ rõ. Sau khi cụ S 

chết thì để cho cụ H đứng tên trên sơ đồ đối với toàn bộ diện tích đất khai khẩn, cụ 

H có nói miệng cho mỗi người con một phần đất; cụ H và ông Đ ký hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất mặc dù bà không chứng kiến nhưng biết bà D 

đã nhờ mẹ (cụ H) bán giùm phần đất mà mẹ nói miệng cho bà D và mẹ đã giao lại 

tiền bán đất cho bà D. Tất cả anh chị em trong gia đình đều biết sự việc này. Sau 

khi nhận chuyển nhượng, ông Đ đã cắm trụ xi măng, kéo rào kẽm gai và trồng cây 

trên toàn bộ phần đất nhận chuyển nhượng. Bà không có yêu cầu hay tranh chấp gì 

trong vụ án này. 

- NLQ3 tại biên bản lấy lời khai ngày 28/8/2015 trình bày: Nguồn gốc diện 

tích đất 23.462m
2
 bà không biết, nhưng trước đây mẹ bà là cụ H có cho D miếng 

đất, nhưng không biết diện tích bao nhiêu. Năm 2007 mẹ bà bán miếng đất của Lê 

Quốc B cho ông nào thì bà không biết, do B chết nên mẹ lấy lại đứng ra bán. Bà có 

chứng kiến ông mua đất giao tiền cho mẹ. Khi mẹ còn sống thì chia đất cho các 

con hết, đều được tách ra và đứng tên quyền sử dụng đất. Khi mẹ bán đất có cho D 

tiền hay không thì bà không biết nhưng có cho các Anh chị em, nhưng không biết 

là thửa đất nào, diện tích bao nhiêu. Bà cũng không biết bà D có nhờ mẹ bán đất 

của bà D hay không. Mẹ của bà có cho D 20 triệu đồng tiền bán đất của B nhưng 

mà bà D không có mặt, sau này D có nhận được tiền hay không thì không biết. Mẹ 

có cho bà 05 triệu đồng và các anh em khác đều có cho hết. Để đi vào nhà mẹ bà 
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thì bắt buộc phải qua đất đã chuyển nhượng. Bà không có ý kiến gì và cũng không 

có yêu cầu gì trong vụ án này.  

Sau đó tại bản tự khai ngày 03/8/2016 và biên bản lấy lời khai ngày 

06/3/2017 bà C khai: Cha mẹ bà khi còn sống có khai khẩn diện tích đất khoảng 

80.000m
2
 tọa lạc ấp B, xã D, huyện P. Cha mẹ có 10 người con bao gồm: NLQ2; 

NLQ5; NLQ3; NLQ6; Lê Thị Huỳnh H; Lê Quốc B; Lê Quốc A; Lê Quốc L; Lê 

Thị Kim D và Lê Quang Ph. 

Năm 1990 cụ S bị bệnh chết. Đến năm 2005 cụ H phân chia thừa kế cho anh 

chị em gồm: Th diện tích 15.536,40m
2
; B diện tích 9.040m

2
; A diện tích 

9.439,30m
2
; Ph diện tích 15.661,40m

2
 và D diện tích 12.301,10m

2
. Những người 

con còn lại do đã có gia đình và nhà cửa ổn định nên không được mẹ chia đất, việc 

phân chia đất được sự đồng thuận của tất cả các con trong gia đình, không ai phản 

đối. Sau khi phân chia đất các anh chị em sử dụng phần đất được chia, không có 

tranh chấp gì. Năm 2007, bà được mẹ báo tin về P để bán đất, khi bà về có chứng 

kiến việc thỏa thuận giữa mẹ bà và ông Đ mua bán đất của B (lúc này B đã chết). 

Không nghe việc bán đất của D như lời khai của những anh, chị em khác. Tại buổi 

thỏa thuận mua bán chỉ có mặt gồm H, C, Ph và A. Mặc dù bà có mặt chứng kiến 

từ đầu đến cuối việc mua bán nhưng bà không được mẹ cho ký vào bản hợp đồng 

cũng như không được tham gia việc đếm tiền. Sau đó, mẹ có cho C 05 triệu đồng, 

vợ của B tên Ng 20 triệu đồng, phần còn lại mẹ nói sẽ cho D 20 triệu đồng. Đến 

giỗ năm 2008, bà về thì đất của D vẫn còn nguyên hiện trạng, chỉ có hàng rào trụ 

gỗ và dây chì gai do D rào từ năm 2005 giáp ranh đất của ông Ch nay là đất của bà 

D và những cây Đào cổ thụ do cha, mẹ bà trồng và một số cây Đào nhỏ do D 

trồng. Thời điểm này đất của B cũng chưa ai trồng cây hoặc rào gì trên đất. Con 

đường chia đôi thửa đất có từ rất lâu vì đây là đường đi liên xóm. Khi mẹ bà bán 

đất cho ông Đ thì D ở Hò không về được, đến sau khi bán đất xong D mới về nhận 

tiền mẹ cho. Tại thời điểm TAND huyện V ghi lời khai của bà cán bộ ghi lời khai 

rất sơ sài, không đúng chính xác như lời trình bày của bà. Bà nhận thấy lời khai 

của ông Đ cùng các anh chị em là hoàn toàn không đúng gây bất lợi cho D. Việc 

mua bán giữa mẹ bà và ông Đ về phần đất của B là sự thỏa thuận mua bán ngay 

tình, mẹ bà cũng đã giao đất nhận đủ tiền từ ông Đ ngay sau khi ký hợp đồng nên 

bà không có ý kiến gì về việc mua bán này. Còn phần đất của D ông Đ khởi kiện 

thì bà không đồng ý, bà xác nhận mẹ chỉ bán đất của em B cho ông Đ mà thôi. 

- NLQ4 và vợ bà NLQ4.1 trình bày: Tôi là con của cụ H và cụ S. Năm 1980, 

cha mẹ tôi có khai phá thửa đất khoảng 60.000m
2
. Đến năm 2002, mẹ tôi tách thửa 

đất trên ra thành 6 thửa bằng nhau và cho tôi, D, Ph, Th, B và mẹ tôi mỗi người 

một thửa. Sau đó, đoàn đo đạc theo sơ đồ 15 tiến hành đo đạc thửa đất trên, phần 

đất đã chia thuộc ai thì người đó đứng tên trên sơ đồ. Năm 2007, mẹ tôi có bán đất 

cho ông Đ, giá mỗi công là 19 triệu đồng, mẹ tôi đồng ý bán phần đất của Anh B 

(lúc đó Anh B đã chết) và phần đất của mẹ khoảng 3.000m
2
. Lúc đó, tôi có nghe 

mẹ tôi nói là D có nhờ mẹ tôi bán giùm phần đất của D và mẹ  nói với chúng tôi 

bán phần đất giùm chị D cũng với giá 19 triệu đồng một công. Thời điểm mẹ tôi 

bán đất cho ông Đ, thì vợ chồng tôi thường xuyên về nhà chơi nên biết được toàn 

bộ quá trình mua bán đất này. Lúc đầu, ông Hoài đến đặt cọc trước cho mẹ tôi 50 
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triệu đồng (đặt cọc giùm ông Đ), sau đó ông Đ viết hợp đồng với mẹ tôi, ông Đ trả 

làm nhiều đợt và đã trả đủ tiền, ông Đ tiến hành rào đất. D vắng mặt trong suốt quá 

trình mẹ tôi bán đất và nhận tiền, vì lúc đó D đang ở H buôn bán nhưng tôi được 

biết là sau khi bán thì D đã về nhận tiền đầy đủ. Phần đất của tôi thì tôi đã bán cho 

người khác vì các con ai cũng có phần riêng, nếu mẹ không chia đất thì cũng đã 

chia tiền sau khi bán được đất cho ông Đ. Tôi đồng ý công nhận phần đất này cho 

ông Đ vì thực tế mẹ tôi và D đã bán cho ông Đ và nhận được đủ tiền. Tôi không có 

ý kiến hay yêu cầu chia thừa kế gì đối với phần đất tranh chấp này. 

- Ông NLQ5 trình bày: Khoảng năm 1982-1983, cha mẹ ông là cụ S và cụ H 

đến P khai khẩn diện tích khoảng 50.000m
2
. Sau khi cha ông chết thì mẹ ông là 

người quản lý sử dụng toàn bộ diện tích đất. Năm 2005, ông nghe Th nói mẹ ông 

cho các con mỗi người một phần đất nhưng ông không nhận. Năm 2007, ông nghe 

nói mẹ ông ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Đ diện tích đất 23.462m
2
, giá 18 

triệu đồng/1000m
2
, số tiền 446.500.000 đồng, gồm phần đất của B đã chết là 

11.160,9m
2
 và phần đất của D nhờ mẹ ông bán giùm vì khi đó D đang ở H. Sau đó, 

mẹ ông kêu các con về để chia tiền bán đất của B, riêng D mẹ ông đã đưa cho D 

khoảng 168.000.000 đồng từ việc bán đất cho D và còn cho thêm D khoảng 

40.000.000 đồng. Việc mẹ ông giao tiền và cho tiền D thì các anh em trong gia 

đình đều biết. Khi mẹ ông chuyển nhượng đất thì phần đất này mẹ ông đứng tên 

trên sơ đồ 14, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chuyển nhượng 

mẹ ông đã giao đủ đất cho ông Đ, ông Đ đã thuê Ph, Th và ông làm rào kẽm gai, 

trụ xi măng và trồng cây Xà cừ, Tràm Bông vàng và một số cây Đào. Đến năm 

2011, D vào phát dọn và cất 01 căn nhà trên phần đất đã bán cho ông Đ. Việc mua 

bán giữa mẹ ông và ông Đ là sự thỏa thuận mua bán ngay tình, mẹ ông cũng đã 

giao đất, nhận đủ tiền từ ông Đ nên ông không có tranh chấp hay yêu cầu gì. Ông 

không đồng ý việc D tranh chấp đất và yêu cầu hủy một phần hợp đồng của ông Đ. 

- NLQ6 trình bày: Trước khi cha ông chết năm 1990, thì cha mẹ có nói 

miệng cho mỗi người con một thửa đất gồm: Ph, D, Th, A và B. Năm 2005, đoàn 

đo đạc xuống xem xét để đo đất và có hỏi đất có phân chia thì phân chia luôn sẽ 

được chia trên sơ đồ 15. Vì vậy, phần đất cha mẹ chia cho anh em ông mới có tên 

trên sơ đồ 15. Sau đó một thời gian thì D nhờ ông nói với các anh em trong gia 

đình (ông là con trai lớn và ở chung nhà với mẹ) đồng ý cho D bán phần đất được 

cha mẹ nói cho D. Chính ông là người đứng ra nói việc này với các Anh em trong 

gia đình để D được bán phần đất này. Nhưng khi mẹ ông bán đất cho ông Đ thì vẫn 

chưa có giấy tờ thể hiện Anh em ông đứng tên sơ đồ mà lúc đó còn sơ đồ 14 do mẹ 

ông đứng tên. Năm 2007, mẹ ông hỏi ý kiến của ông về việc bán phần đất của D, 

ông đồng ý cho mẹ đứng ra bán phần đất của B (vì B đã chết) và D. Sau đó, mẹ 

ông là người đứng ra giao dịch bán đất cho ông Đ gồm đất của D và đất của B. Còn 

giá tiền và diện tích cụ thể thì ông không rõ. Việc D có về nhận tiền bán đất từ mẹ 

hay không thì ông không rõ nhưng ông khẳng định D đã trực tiếp yêu cầu ông nhờ 

anh em trong gia đình đồng ý cho D bán phần đất của mình trước đó và mẹ ông là 

người đứng ra bán giùm D. Ông đồng ý công nhận diện tích đất mà mẹ ông đã bán 

cho ông Đ vì thực tế mẹ ông đã bán, nhận tiền đủ và đã giao đất cho ông Đ. Còn 
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anh em ông thì mỗi người đã có phần riêng nên ông không có ý kiến hay yêu cầu 

chia thừa kế gì đối với phần đất này. 

- NLQ7 trình bày: Cha ông chết năm 1990, khi Nhà nước đo đại trà thì mẹ 

ông (cụ H) có nói miệng cho mỗi người một phần đất, trong đó có bà D. Đến năm 

2005, Nhà nước đo đại trà, người có đất muốn cho đất thì yêu cầu đo tách thửa 

riêng cho những người con và chúng tôi được đứng tên trên sơ đồ như hiện nay. 

Lúc đó, bà D nói với mẹ cho thửa đất phía ngoài để thuận tiện trong việc bán cho 

người khác vì bà là phụ nữ không canh tác nổi. Năm 2007, khi ông Đ đến mua đất 

thì mẹ ông có báo cho bà D biết, bà D đồng ý bán và nhờ mẹ ông đứng ra bán giùm 

diện tích khoảng 12.000m
2
, sau khi bán thì bà D có về và mẹ ông đã giao đủ tiền 

bán đất cho bà D. Thời gian này ông ở cùng nhà với mẹ nên ông biết rõ việc 

chuyển nhượng đất giữa mẹ và ông Đ cũng như việc bà D nhờ mẹ ông bán đất 

giùm, việc này các anh em trong gia đình đều biết. Phần đất của bà D lúc đó chỉ 

bán được 18 triệu đồng/công nhưng do mẹ ông bán cả phần của ông B nên mẹ ông 

lấy tiền từ phần đất của ông B để cho thêm các con và cho thêm bà D. Riêng số 

tiền bán phần đất của bà D đã trên 160.000.000 đồng, bà D đã nhận đủ số tiền này 

và một số tiền mẹ cho thêm. Vì là mẹ con trong gia đình nên khi giao tiền cho bà D 

cũng như các con trong gia đình thì mẹ ông không có làm biên nhận nhưng có các 

Anh em trong gia đình đều biết. Cụ thể, khi ông Đ giao tiền đợt đầu thì mẹ có kêu 

bà D về giao tiền có ông chứng kiến. Đợt sau cùng, ông Đ giao tiền thì mẹ kêu bà 

D và các anh em khác về chơi để cho tiền thì ông có chứng kiến việc mẹ giao tiền 

cho bà D. Sau khi mẹ ông giao đất cho ông Đ thì ông Đ có thuê ông làm trụ và rào 

kẽm gai và thuê anh H và anh Th trồng cây Xà cừ trên diện tích đất này. Đường 

vào nhà mẹ ông bắt buộc phải đi ngang qua diện tích đất đã bán cho ông Đ vì H 

thửa liền kề và ở giữa H thửa có đường đất 4m. Việc mua bán giữa mẹ ông và ông 

Đ là sự thỏa thuận mua bán ngay tình, mẹ ông cũng đã giao đất và nhận đủ tiền từ 

ông Đ ngay sau khi ký hợp đồng nên ông không đồng ý với việc bà D tranh chấp. 

Ông đồng ý công nhận phần đất này cho ông Đ và không có ý kiến hay yêu cầu 

chia thừa kế gì đối với phần đất tranh chấp. 

- NLQ8 và cháu NLQ8.1 (do bà Ngđại diện) là người thừa kế của ông Lê 

Quang B trình bày: Tôi là vợ của Lê Quang  B, chồng bà là con ruột cụ H. Bà và 

ông B sống chung với nhau khoảng năm 2003, không có đăng ký kết hôn. Bà về 

sống chung với mẹ chồng được khoảng 01 năm thì ra ở riêng. Đến năm 2006 thì 

chồng bà chết. Từ lúc chồng bà chết thỉnh thoảng bà mới về thăm mẹ chồng. Lúc 

chồng bà còn sống thì có nghe chồng và mẹ chồng bà nói là có cho chồng bà một 

thửa đất, bao nhiêu thì không biết, chỉ nói miệng chứ không có giấy tờ gì. Khi mẹ 

bà bán đất thì bà không biết cũng không biết bán năm nào. Bà không nhớ chính xác 

thời giA, chỉ nhớ mẹ chồng có gửi người quen cho bà số tiền 20 triệu đồng, bà 

cũng không biết lý do gì mà mẹ chồng bà cho số tiền này. Việc mua bán giữa mẹ 

chồng và ông Đ và việc tranh chấp giữa ông Đ với bà D thì bà không liên quan gì 

và cũng không có yêu cầu hay tranh chấp gì trong vụ án này. 

- NLQ9 và NLQ10 là người thừa kế của bà Lê Thị Huỳnh H trình bày: Ông 

Còn là chồng bà H, còn Đ là con của bà H (bà H chết năm 1992). Vợ ông là con 

ruột của cụ S và cụ H. Thời điểm mẹ vợ ông bán đất cho ông Đ thì cha con ông 
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không biết vì không có mặt ở đó. Ông cũng không nhớ có cho tiền cha con ông 

không vì đã quá lâu. Lúc mẹ vợ ông còn sống ông không biết việc mẹ vợ phân chia 

đất vì ông là con rể và thời điểm đó vợ ông đã chết nên việc gia đình vợ ông thì 

cha con ông không biết. Nay tranh chấp giữa ông Đ và bà D thì cha con ông không 

có ý kiến hay tranh chấp gì trong vụ án này. 

- NLQ11 trình bày: Vào tháng 6/2007, chồng bà (ông Đ) có chuyển nhượng 

thửa đất vườn của cụ H, diện tích 23.462m
2
 tại ấp B, xã D, P. Quá trình chuyển 

nhượng có sự chứng kiến của các con cụ H và những người dân sống lân cận nơi 

đây. Sau khi chuyển nhượng đất, chồng bà đã thuê những người con của cụ H phát 

quAng cây dại, cắm trụ rào bê tông và kéo kẽm gai bao quAnh khu đất. Trong khu 

đất trên chồng bà trồng Tràm Bông vàng, Xà cừ và đóng góp tiền cùng bà con nơi 

đây làm đường giao thông, rãnh thoát nước. Từ đó đến nay chồng bà vẫn thường 

xuyên ra vào thăm nom, chăm sóc khu đất trên. 

Năm 2011, UBND xã D nhận chuyển giao sơ đồ địa chính, thấy khu đất còn 

ghi tên mình, vợ chồng bà D (con cụ H) vào khu đất của chồng bà chuyển nhượng 

cắt hàng rào kẽm gai, chặt phá cây trồng, dựng lán trại và đốt than. Mặc dù, trong 

khoảng thời gian cụ H bệnh và chết năm 2008 đến năm 2011 bà D vẫn thường 

xuyên tới lui nhà cụ H có đi lại trên phần đất đã chuyển nhượng cho chồng bà 

nhưng không có phản ứng gì về quyết định chuyển nhượng đất của cụ H. Chồng bà 

đã làm đơn khiếu nại, nhờ chính quyền địa phương hòa giải, đề nghị bà D di dời 

lán trại và trả lại hiện trạng khu đất trên nhưng bà D không đồng ý với lý do không 

đồng tình việc chuyển nhượng đất của cụ H. Theo lời các anh em của bà D thì khi 

cụ H chuyển nhượng đất đã chia tiền để bà D làm ăn ở Hòn Thơm. Nay bà đồng ý 

theo yêu cầu khởi kiện của chồng bà là ông Đ, không yêu cầu gì thêm. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 31/2019/DS-ST ngày 03/12/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang đã xét xử, quyết định: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông Lưu 

Chí Đ đối với bà Lê Kim D. 

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Lê Kim D đối với ông Lưu Chí 

Đ. 

- Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/6/2007 

được xác lập giữa ông Lưu Chí Đ với cụ Lê Thị H. 

- Công nhận diện tích đất đo đạc thực tế 21.346,4m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã D, 

huyện P, tỉnh Kiên Giang thuộc quyền sử dụng của ông Lưu Chí Đ. 

Đất hình ABEFGHI, diện tích 3624m
2
,
 
có các cạnh AB = 20.40m; cạnh BE 

= 143.78m; EF = 34m; cạnh FG = 9.40m; cạnh GH = 47.05m; cạnh HI = 40.01m; 

cạnh IA = 42.50m. 

Đất hình BCDE diện tích 3592.9m
2
,
 
có các cạnh BC = 19.50m; cạnh CD = 

147.91m; DE = 30m; cạnh EB = 143.78m. 

Đất hình JKNO diện tích 8677.1m
2
,
 
có các cạnh JK = 33.78m; cạnh KN = 

171.93m; NO = 65m; cạnh OJ = 184.10m. 
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Và đất hình KLMN, diện tích 5452.4m
2
, có các cạnh KL = 30m; cạnh LM = 

166.77m; cạnh MN = 34.95m; cạnh NK = 171.93m. 

- Buộc bà Lê Kim D, NLQ1 phải có nghĩa vụ giao trả diện tích đất 

12.301.1m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã D, huyện P, tỉnh Kiên Giang cho ông Lưu Chí Đ sử 

dụng. 

Diện tích đất 12.301.1m
2
 được thể hiện tại sơ đồ trích đo hiện trạng thửa đất 

tranh chấp số 50, ngày 06/10/2015 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện P. Phần diện tích đất hình ABEFGHI diện tích 3624.0m
2
 và hình JKNO diện 

tích 8677.1m
2 
bà D và chồng ông H đang quản lý sử dụng. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lưu Chí Đ bồi thường giá trị căn nhà và 

vật kiến trúc trên đất cho bà Lê Kim D và NLQ1 với số tiền 490.881.000 đồng 

(bốn trăm chín mươi triệu tám trăm tám mươi mốt nghìn đồng). 

- Căn nhà và vật kiến trúc do bà Lê Kim D, NLQ1 xây dựng trên diện tích 

đất 12.301.1m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã D, huyện P, tỉnh Kiên Giang thuộc quyền sở 

hữu của Ông Lưu Chí Đ. 

- Việc giao nhận nhà đất và giao nhận tiền giữa H bên ông Đ và vợ chồng bà 

D, ông Hiếu được thực hiện cùng thời điểm. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định 

giá tài sản, lãi suất chậm trả, án phí và báo quyền kháng cáo cho đương sự theo 

quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/12/2020 bà Lê Kim D có đơn kháng cáo 

toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, xem xét sửa bản án sơ thẩm. Tuyên hủy một 

phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/6/2007 giữa Ông Lưu 

Chí Đ với bà Lê Thị H, đồng thời công nhận cho bà sử dụng phần diện tích 

12.301,1m
2
, tọa lạc tại tổ 5, ấp B, xã D, huyện P, tỉnh Kiên Giang 

Tại phiên tòa Ph thẩm hôm nay, phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung 

khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

Phía bị đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử sửa 

bản án dân sự sơ thẩm theo nội dung kháng cáo và đề nghị công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tiến S.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nêu quan điểm về việc 

tuân theo pháp luật của Thẩm phán và những người tham gia tố tụng trong vụ án từ 

khi thụ lý vụ án đến thời điểm nghị án tại phiên tòa Ph thẩm hôm nay đã tuân thủ 

đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về hướng giải quyết vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang 

có ý kiến đề nghị như sau: Xét đơn kháng cáo của bà D thấy rằng Cụ S và cụ H có 

tất cả 10 người con: NLQ2, NLQ5, NLQ3, Lê Thị Huỳnh H (chết năm 1992), 

NLQ6, Lệ Quang B (chết năm 2006 ); Lê Quốc A; Lê Quang L (chết năm 2000); 

Lê Kim D và Lê Quang Ph. Năm 1990 cụ S mất, không để lại di chúc, các người 

con cụ H thống nhất giao toàn bộ diện tích đất cho cụ H quản lý sử dụng. Lúc còn 

sống cụ H có nói miệng cho các con gồm: Th A, B, D và Ph mỗi người một thửa 
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đất, không nói diện tích bao nhiêu. Khi Nhà nước đo đại trà thì cụ H để cho những 

người con trên đứng tên trên sơ đồ; bà D đứng tên tờ bản đồ số 54, thửa số 59, diện 

tích 8.677,1m
2
 và thửa số 60, diện tích 3.624m

2
. Các người con cụ H gồm H, 

Hùng, C, A, Th, Ph đều thống nhất việc phân chia này và không có ý kiến phản đối 

gì. Ngày 30/6/2007 Ông Lưu Chí Đ nhận chuyển nhượng đất của cụ Lê Thị H diện 

tích 23.462m
2 

(đo đạc thực tế 21.346m
2
) với giá 18 triệu đồng/1.000m

2
 

446.500.000đ đất do cụ Lê Quang S và cụ Lê Thị H khai khẩn từ năm 1982 nhưng 

chưa được cấp giấy chứng nhận; (trong đó: 12.301,1 m
2
 của bà D và 11.160,9 m

2
 

ông B được cụ H tặng cho). Sau khi ký hợp đồng ông Đ đã thanh toán đủ tiền, cụ 

H đã giao đất cho ông Đ, khi ông Đ nhận đất đã thuê anh em của bà D làm trụ rào 

kẽm gai và trồng xà cừ trên toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng. Đến năm 2011 

bà D cùng chồng là NLQ1 về phát dọn, cất căn nhà trên đất và cho rằng phần đất 

này cụ H đã cho bà D và việc cụ H tự ý chuyển nhượng đất của bà cho ông Đ thì 

bà không biết và cũng không có nhận tiền bán đất từ cụ H, nên H bên phát sinh 

tranh chấp. Các anh chị em của bà D là NLQ2; NLQ4 và vợ bà NLQ4.1; ông 

NLQ5; ông Lê Quốc Th và NLQ7 đều xác định: “ Năm 2007 việc mẹ (cụ H) và 

ông Đ ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất là bà D đã nhờ mẹ bán dùm phần đất 

mà mẹ nói miệng cho bà D với giá 19.000.000đ/công và mẹ đã giao lại tiền bán đất 

cho bà D. Tất cả anh chị em trong gia đình đều biết sự việc này. Sau khi nhận 

chuyển nhượng, ông Đ đã thuê anh em của bà D là ông H, ông Th và ông Ph tiến 

hành làm trụ rào kẽm gai và trồng xà cừ trên toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng”. 

Như vậy, các bên đã thực hiện xong hợp đồng và sử dụng đất trồng cây. Bà D cho 

rằng cụ H tự ý bán đất của bà là không có cơ sở. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển 

nhượng QSD đất được ký kết giữa cụ H và ông Đ là cụ H chưa được cấp giấy 

chứng nhận còn nằm ở sơ đồ 14, hợp đồng không được công chứng, chứng thực 

theo quy định của pháp luật. Theo công văn số 05/UBND - ĐĐ ngày 16/01/2018 

của UBND xã D xác định thửa số 59 và 60 chưa được thể hiện trên sơ đồ địa chính 

chính quy do 02 thửa đất này chưa được cấp giấy giấy chứng nhận QSD đất. Theo 

bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất thì sơ đồ này được đo vào năm 2005-2006; 

thời gian đó sơ đồ này là khi người dân đến đăng ký xin cấp giấy tại đoàn đo đạc 

thuộc công ty xí nghiệp trắc địa. Như vậy, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

mà bà D cung cấp chỉ do gia đình cụ H tự kê khai chứ chưa được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy và ghi tên trên sơ đồ chính thức theo quy định pháp 

luật đất đai. Tuy nhiên, sau ngày xét xử vụ kiện tại cấp sơ thẩm thì ngày 

27/12/2019 UBND huyện P có Quyết định số 6511 về việc thu hồi 1.420,55 m
2
 đất 

đAng trAnh chấp giữa bà D với ông Đ (có ghi đất hiện nay ông Đ đAng trAnh 

chấp với bà D) và ngày 15/01/2020 UBND huyện P Quyết định số 742 về việc bổ 

sung bồi thường QSD đất, bồi thường cây trồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm cho bà Lê Kim D với số tiền 1.921.890.600đ đã xác định bà D là 

người được lĩnh tiền bồi thường. Như vậy, diện tích đất tranh chấp có thay đổi, cần 

phải xem xét đo đạc lại diện tích đất. Trong quá trình xét xử Ph thẩm ngày 

05/6/2020 ông Nguyễn Tiến S ngụ tại Quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh có đơn 

yêu cầu xin tham gia tố tụng và cho rằng diện tích đất đang tranh chấp giữa ông Đ 

với bà D, ông đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng bà D vào ngày 25/5/2020, ông 

S cung cấp hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng bà D với ông S và tại phiên 
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tòa bà D thừa nhận đất đang tranh chấp vợ chồng bà đã chuyển nhượng cho ông S. 

Do tại phiên tòa Ph thẩm thấy rằng cần phải đưa UBND huyện P và ông Nguyễn 

Tiến S vào tham gia tố tụng với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

theo khoản 4 Điều 68 BLTTDS. Ngoài ra, bản án sơ thẩm áp dụng Nghị quyết 02/ 

2004/NQ/ HĐTP ngày 08/10/2004 của Hội đồng Thẩm phán TADTC là không phù 

hợp, vì hợp đồng chuyển nhượng được ký kết năm 2007 là sau khi luật đất đai năm 

2003 có hiệu lực. Từ những phân tích trên, thấy rằng tại cấp phúc thẩm phát sinh 

những tình tiết mới, cấp phúc thẩm không thể bổ sung khắc phục được cần phải 

hủy án sơ thẩm để điều tra giải quyết lại theo thủ tục chung. Bởi các lẽ trên; Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đề nghị cấp phúc thẩm áp dụng khoản 3 Điều 

308  BLTTDS. Hủy Bản án sơ thẩm số 31/2019/DSST ngày 03/12/2019 của 

TAND huyện P, theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra giải quyết lại theo thủ tục 

chung, Nội dung theo yêu cầu kháng cáo của bà D sẽ xem xét lại ở cấp sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và công 

bố công khai tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện các chứng cứ của nguyên đơn, bị đơn và người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm 

NLQ1, NLQ2, NLQ3, NLQ4, bà NLQ4.1, ông NLQ5, NLQ6, NLQ7, NLQ8, Anh 

NLQ8.1, NLQ9, NLQ10 NLQ11, không có đơn kháng cáo nhưng vắng mặt và có 

đơn xin xét xử vắng mặt và đã tống đạt hợp lệ đến lần thứ hai. Căn cứ khoản 2, 3 

Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành phiên tòa Ph 

thẩm xét xử vắng mặt các đương sự trên là phù hợp với pháp luật.  

[2] Nguồn gốc gốc diện tích đất 23.462m
2
, theo đo đạc thực tế là 21.346,4m

2
 

ông Lưu Chí Đ nhận chuyển nhượng của cụ Lê Thị H theo hợp đồng ngày 

30/6/2007,  trong đó phần đất tranh chấp với bà Lê Kim D diện tích 12.301,1m
2
 có 

nguồn gốc của vợ chồng cụ Lê Quang S và cụ Lê Thị H khai khẩn từ năm 1982-

1983, nằm trong tổng diện tích mà cụ S, cụ H đã khai khẩn nhưng chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ S và cụ H có tất cả 10 người con gồm: 

NLQ2; NLQ5; NLQ3; Lê Thị Huỳnh H (chết năm 1992); NLQ6; Lê Quang B 

(chết năm 2006); Lê Quốc A; Lê Quang L (chết năm 2000); Lê Kim D và Lê 

Quang Ph. 

Năm 1990 cụ S chết, không để lại di chúc, các người con của cụ S cụ H thống 

nhất giao toàn bộ diện tích đất cho cụ H quản lý sử dụng. Lúc còn sống cụ H có nói 

miệng cho các con gồm: Th, A, B, D và Ph mỗi người một thửa đất. Khi Nhà nước đo 

đại trà thì cụ H để cho những người con trên đứng tên trên sơ đồ địa chính và nói sẽ cho 

những người này phần đất mà họ đứng tên trên sơ đồ, trong đó phần bà D đứng tên tại 

tờ bản đồ số 54, thửa số 59, diện tích 8.677,1m
2 
và thửa số 60, diện tích 3.624m

2
. Các 

người con cụ H gồm H, H, C, A, Th, Ph đều thống nhất việc phân chia này và không có 

ý kiến phản đối gì. Tại công văn số 05/UBND-ĐĐ ngày 16/01/2018 của UBND xã D 

xác định thửa số 59 và 60 chưa được thể hiện trên sơ đồ địa chính chính quy do 02 thửa 

đất này chưa được cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo bản mô tả ranh 
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giới mốc giới thửa đất thì sơ đồ này được đo vào năm 2005-2006; thời gian có sơ đồ 

này là khi người dân đến đăng ký xin cấp giấy tại đoàn đo đạc thuộc công ty xí nghiệp 

trắc địa. Như vậy, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà bà D cung cấp chỉ do gia 

đình cụ H tự kê khai chứ chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy và ghi 

tên trên sơ đồ chính thức theo quy định pháp luật đất đai. 

 Ngày 30/6/2007, cụ H ký hợp đồng tay chuyển nhượng cho ông Đ diện tích 

23.462m
2
, có sơ đồ vẽ tay kèm theo với giá 446.500.000 đồng. Sau khi ký hợp 

đồng ông Đ đã thanh toán đủ tiền, cụ H đã giao đất cho ông Đ.  

Diện tích đất đo đạc thực tế là 21.346,4m
2
 được thể hiện tại sơ đồ trích đo hiện 

trạng thửa đất tranh chấp số 50, ngày 06/10/2015 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện P; trong đó, phần đất hình BCDE, diện tích 3592.9m
2 

và phần đất hình 

KLMN, diện tích 5452.4m
2
 do ông Lưu Chí Đ đang quản lý sử dụng. Phần diện tích 

đất hình ABEFGHI diện tích 3624.0m
2
 và hình JKNO diện tích 8677.1m

2 
bà Lê Kim 

D và chồng là NLQ1 đang quản lý sử dụng. 

Ông Đ cho rằng sau khi nhận đất ông Đ có thuê anh em của bà D là các ông 

H, Th và Ph tiến hành làm trụ rào kẽm gai và trồng cây xà cừ trên toàn bộ diện tích 

đất chuyển nhượng. Đến năm 2011 bà D cùng chồng là NLQ1 về phát dọn và cất 

căn nhà trên đất và cho rằng phần đất này cụ H đã cho bà và việc cụ H chuyển 

nhượng đất cho ông Đ thì bà không biết và cũng không có nhận tiền bán đất từ cụ 

H, nên H bên phát sinh tranh chấp. 

Trong các anh em của bà D xác định diện tích đất mà cụ H chuyển nhượng 

cho ông Đ là phần đất chia cho ông B do lúc này ông B đã chết và phần đất chia 

cho bà D. Cụ thể bà H, ông H, ông A, ông Th và ông Ph đều xác định bà D có nhờ 

cụ H bán phần đất của bà D và đã nhận đủ số tiền bán đất từ cụ H giao; NLQ7 cho 

rằng cụ H đưa cho bà D trên 160 triệu đồng; ngoài ra, cụ H còn chia tiền cho các 

người con khác (bút lục 58-68; 84,85; 134,135; 190,191; 199-202; 205,206; 293-

297). Riêng bà D thừa nhận cụ H có cho bà 20 triệu đồng từ tiền chuyển nhượng 

đất của ông B. Và tại biên bản lấy lời khai bà Trần Thị D (bút lục 103) cũng xác 

định “Có nghe cụ H kể lại là D nhờ bán phần đất của D và trên phần đất của bà D 

không có trồng cây gì, vì khi người mua là ông Đ mua xong thì có rào lại”.  

[3] Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 30/6/2007 được 

ký kết giữa bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là ông Lưu Chí Đ với bên 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cụ Lê Thị H, trong khi cụ H chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp; hợp đồng không được cấp có thẩm 

quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật là vi phạm quy định tại 

khoản 4 Điều 131, Điều 133, Điều 136, Điều 691, Điều 692, khoản 1 Điều 693 và 

Điều 696 của Bộ luật dân sự năm 1995; điểm a khoản 1 Điều 106, điểm b khoản 1 

Điều 127 của Luật đất đai năm 2003. Về nội dung của hợp đồng thì tại thời điểm 

chuyển nhượng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nguồn gốc 

rõ ràng. Về hình thức hợp đồng không có công chứng chứng thực, H bên đã hoàn 

toàn tự nguyện thực hiện xong hợp đồng, ông Đ đã giao đủ số tiền chuyển nhượng 

446.500.000 đồng cho cụ H và đã nhận đất sử dụng, tiến hành làm trụ xi măng, 

hàng rào kẽm gai và trồng cây lâu năm trên toàn bộ diện tích đất. Các con của cụ H 
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gồm các ông bà: H, H, A, Th, Ph và người thừa kế của ông B là chị Ngọc, người 

thừa kế của bà H là ông C, chị Đ đều không có tranh chấp gì và đồng ý công nhận 

phần đất cụ H chuyển nhượng cho ông Đ; ông Đ khởi kiện yêu cầu công nhận hợp 

đồng chuyển nhượng và công nhận diện tích đất nhận chuyển nhượng cho ông, ông 

Đ cho rằng, sau khi ký hợp đồng xong cụ H giao đất cho ông Đ sử dụng thì ông có 

thuê ông H, ông Th và ông Ph làm trụ rào kẽm gai và trồng cây Xà cừ trên toàn bộ 

diện tích đất trAnh chấp là phù hợp với lời khai của các ông H, Th và Ph xác nhận 

và thể hiện tại biên nhận ông Ph nhận trồng cây, mua cây giống, làm cột xi măng 

cho ông Đ (bút lục 19-21). Đồng thời, các đương sự đều thừa nhận đường vào nhà 

của cụ H bắt buộc phải đi qua thửa đất tranh chấp, khi cụ H bệnh bà D thừa nhận 

bà có về để nuôi cụ H và ở lại đến khi cụ H chết năm 2008. Điều này chứng tỏ bà 

D phải biết diện tích đất tranh chấp đã được ông Đ rào kẽm gai và trồng cây lâu 

năm trên đất. Nhưng tại thời điểm này bà D không có ý kiến phản đối gì. Đến năm 

2011 bà D về cất nhà trên đất chuyển nhượng nên từ đó mới phát sinh trAnh chấp 

với ông Đ. Còn bà D thì cho rằng bà D không có nhờ và không biết cụ H chuyển 

nhượng diện tích đất 12.301m
2
 cho ông Đ và không có nhận tiền bán đất của bà từ 

cụ H. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ khoản 3 Điều 688 Bộ luật Dân sự 

năm 2005 và điểm b.3 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP, 

ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, để chấp nhận 

hợp đồng mua bán trên là  không  phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi lẽ; hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết ngày 30/6/2007 giữa bên 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Ông Lưu Chí Đ với bên chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất là cụ Lê Thị H, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là ông Lưu Chí Đ với bên 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bà Lê Thị H không bị vô hiệu nên không giải 

quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, Tòa án cấp sơ thẩm có định giá tài sản nhưng 

chưa xác định giá trị thiệt hại và đánh giá mức độ lỗi của các bên để làm căn cứ 

xác định bồi thường và mà giải quyết hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất trong trường hợp vô hiệu. 

Tuy nhiên, đối với yêu cầu của bị đơn bà D về bồi thường giá trị căn nhà. 

Tại thời điểm Tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ diện tích đất trAnh chấp 

ngày 31/8/2015 thì trên đất chỉ có căn nhà tạm của bà D. Đến ngày 23/11/2015 bà 

D xây dựng lại căn nhà thành nhà tol, lót gạch men, Tòa án có tiến hành lập biên 

bản và bà D cam kết sẽ không xây dựng gì thêm, cũng như không làm thay đổi 

hiện trạng diện tích đất tranh chấp, nếu bà xây dựng thêm thì sẽ không được bồi 

thường (bút lục 96). Xét thấy các bên phát sinh tranh chấp và được Tòa án thụ lý 

giải quyết từ ngày 27/7/2015, bà D biết rõ phần đất đang tranh chấp và đã cam kết 

không xây dựng và làm thay đổi hiện trạng nhưng bà D vẫn xây dựng căn nhà 

kiêm cố trên đất tranh chấp. Quá trình giải quyết bà D khẳng định nếu đất công 

nhận cho ông Đ thì bà sẽ tự di dời không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên 

tòa sơ thẩm ông Đ có ý kiến tự nguyện bồi thường giá trị căn nhà và vật kiến trúc 

trên đất cho bà D với số tiền theo định giá 490.881.000 đồng.  
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 Hội đồng xét xử xét thấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

ký kết ngày 30/6/2007 giữa bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là ông 

Lưu Chí Đ với bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cụ Lê Thị H, đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  cấp sơ thẩm căn cứ vào hướng dẫn 

tại tiết b.2 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 

10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì không bị vô hiệu 

là chưa phù hợp, vì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết sau 

ngày 01/7/2004 là ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực pháp luật. Do vậy, 

không thể áp dụng điểm b.2 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-

HĐTP, ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao để cho 

rằng hợp đồng có hiệu lực pháp luật vì điểm điểm b.3 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II 

Nghị quyết nêu trên chỉ áp dụng đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất được ký kết trước ngày 01/7/2004 (trước ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu 

lực thi hành) và sau ngày 01/7/2004 mới phát sinh trAnh chấp. Còn hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất là Ông Lưu Chí Đ với bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cụ Lê Thị H 

được ký kết ngày 30/6/2007, nên không bị điều chỉnh bởi quy định nêu trên của 

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP nêu trên. Từ những nhận định trên Hội đồng xét 

xử xét thấy với chứng cứ chứng minh hiện tại có trong hồ sơ là chưa có đủ cơ sở; 

nếu có chứng cứ chứng minh khác thì cấp sơ thẩm xem xét giải quyết và quyết 

định trong quá trình giải quyết lại vụ án. 

[4] Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm 

ông  Lưu Chí Đ cung cấp chứng cứ mới cho tòa án bằng các Quyết định cụ thể như 

sau: Quyết định số 6511/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nội dung của quyết định là thu 

hồi 1.420,55m
2 

đất của bà Lê Kim D, loại đất trồng cây lâu năm tại ấp B, xã D, 

huyện P, tỉnh Kiên Giang và nêu rõ đất hiện nay ông Lưu Chí Đ đang tranh chấp 

quyền sử dụng đất với bà Lê Kim D; đồng thời Ủy ban nhân dân huyện P ban hành 

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện P về 

việc bổ sung bồi thường quyền sử dụng đất, bồi thường cây trồng, hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho bà Lê Kim D trong Dự án Đường A Th 

- Cửa L (Đường nhánh số 2) xã D, huyện P, tỉnh Kiên Giang. Cụ thể theo quyết 

định số tiền bồi thường như sau: Bồi thường quyền sử dụng đất: 1.409.185.600 

đồng. Hỗ trợ ĐT CĐN (đào tạo chuyển đổi nghề: và tìm kiếm việc làm: 

511.398.000 đồng. Bồi thường về cây trồng: 1.307.000 đồng. Tổng công 

là:1.921.890.600đ (Một tỷ, chín trăm H mươi một triệu, tám trăm chín mươi nghìn, 

sáu trăm đồng). Ông Đ cho rằng ông đã có yêu cầu ngăn chặn việc chi trả số tiền 

trên theo quyết định  đối với bà Lê Kim D. Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ 

án tại Tòa án cấp Ph thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang thấy rằng: Sau khi xét 

xử bằng một bản án sơ thẩm số 24/2018/DS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang thì bà Lê Kim D kháng cáo và khi bản 

án chưa có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 

đAng giải quyết xét xử Ph thẩm thì UBND huyện P đã ban hành các Quyết định 

như đã nói ở trên làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích của ông Đ. Để có căn cứ giải 
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quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét thấy cần phải đề nghị UBND 

huyện P, tỉnh Kiên Giang cung cấp chứng cứ và thông tin trả lời cho Tòa án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang bằng văn bản để có cơ sở giải quyết vụ án về các quyết định 

trên, theo công văn số 64/2020/CV-TDS ngày 11/5/2020 nhưng hết thời hạn thì 

UBND huyện P không có căn bản trả lời. Như vậy phần đất tranh chấp của ông Đ 

và bà D đang tranh chấp thì bị UBND huyện P thu hồi một phần đất tranh chấp 

nhưng không thề hiện được thu hồi ở vị trí nào số đo cụ thể trong tồng diện tích đất 

đang tranh chấp  là 12.301.1m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã D, huyện P, tỉnh Kiên Giang. 

Đây là chứng cứ và tình tiết mới trong vụ án mà cần phải làm rõ diện tích số đo vị 

trí đất đã  thu hồi, số đo vị trí đất tranh chấp còn lại cụ thề và làm rõ các quyết định 

thu hồi bồi thường của UBND huyện P khi đất đang tranh chấp. Do đó có tình tiết 

mới cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Như vậy, hiện trạng đất tranh chấp 

đã có sự thay đổi so với hiện tranh khi cấp sơ thẩm xem xét thẩm định tại chỗ và 

cần thiết phải xem xét, thẩm định tại chỗ lại. Đồng thời cần thiết phải xem xét để 

đưa các cơ quan có liên quan đến thu hồi, bồi thường đất tranh chấp vào tham gia 

tố tụng để giải quyết toàn diện vụ án.  

Mặt khác; trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Tiến S 

có đơn yêu cầu xin được tham gia tố tụng ngày 05/6/2020 gửi tòa án kèm theo các 

tài liệu là Hợp đồng mua bán ngày 25/5/2015, Giấy thuê nhà và đất ở ngày 

29/5/2015, Giấy nhận tiền ngày 25/5/2015 và đề nghị Tòa án đưa ông S vào tham 

gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với lý do  ông S 

cho rằng  ông đã mua đất của vợ chồng bà Lê Kim D, NLQ1 và ông. H bên có làm 

hợp đồng chuyển nhượng 12.301.1m
2 

đất là số đất đang tranh chấp giữa bà D và 

ông Đ. Giá trị chuyển nhượng là 9.000.000.000đ (Chín tỷ đồng), H bên đã giao 

nhận tiền cho nhau xong, nên ông S yêu cầu được tham gia tố tụng để đảm bảo 

quyền lợi của ông S  Tại phiên tòa phúc thẩm D cũng thừa nhận có việc mua bán 

diện tích đất đang tranh chấp cho ông S và đã nhận của ông S số tiền 

9.000.000.000đ (Chín tỷ đồng). Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của ông S cần 

được xem xét do có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của ông  và phải cần thiết 

đưa ông S vào tham gia tố tụng trong vụ án để đảm bảo quyền lợi, ích hợp pháp 

chung của các đương sự trong cùng vụ án đảm bảo đúng pháp luật. Hội đồng xét 

xử xét thấy, việc ông S đề nghị Tòa án đưa ông vào tham gia tố tụng với tư cách là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với lý do nêu trên, trong quá trình giải 

quyết vụ án tại cấp sơ thẩm các đương sự không khai nại, đấy là tình tiết mới phát 

sinh trong quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, nên cấp sơ thẩm không có lỗi. 

Tuy nhiên, để giải quyết vụ án khách quan, đúng quy định pháp luật, Hội đồng xét 

xử xét thấy tình tiết này mới phát sinh mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục 

được, cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết 

lại vụ án theo quy định pháp luật.
 

Từ những nhận trên, đối với kháng cáo của của Bà D yêu cầu được xem xét 

khi giải quyết lại tại cấp sơ thẩm, nếu đương sự tiếp tục yêu cầu thì xem xét theo 

quy định.
 

Từ những căn cứ nhận định trên, trong thảo luận nghị án, Hội đồng xét xử 

thống nhất chấp nhận ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang 
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và chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của bà D. Hủy bản án dân sự sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang. 

[5] Về án phí phúc thẩm: Do án sơ thẩm bị hủy, nên các đương sự không 

phải chịu án phí phúc thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy bA 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số: 31/2019/DS-ST ngày 03/12/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Kiên Giang. Về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Ông 

Lưu Chí Đ với bị đơn bà Lê Kim D và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quA. 

 Giao toàn bộ hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục 

chung. 

2. Về án phí và các chi phí tố tụng khác:  

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm và các chi phí tố tụng khác: Nghĩa vụ nộp án phí 

và các chi phí tố tụng khác sẽ được xem xét giải quyết khi xét xử sơ thẩm lại vụ án. 

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Hoàn trả lại cho bị đơn bà Lê Kim D số tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền 

số 0006929 ngày 11/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Kiên 

Giang. 

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

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Kiên Giang; 

- TAD huyện P; 

- THA dân sự  huyện P; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH THẨM  

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

                              Trần Bá Kha 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

    Bản án số: 89/2020/DS-PT 

   Ngày: 06-7-2020 
    V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Bích Vân 

 Các Thẩm phán: Ông Trần Bá Kha 

                             Ông Lê Quang Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lâm Nguyễn Thanh Huy - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Thùy - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 04 tháng 6 và 06 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 42/2020/TLPT-

DS ngày 27 tháng 02 năm 2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 73/2019/DS-ST ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 99/2020/QĐ-PT ngày 02 

tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị Ngọc Ẩ, sinh năm: 1959. Địa chỉ: Số 1048 đường 

MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. Chỗ ở hiện nay: 34B ĐBP, 

phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang (Có mặt). 

- Bị đơn: Ông Bùi Văn Y, sinh năm: 1943 và bà Nguyễn Cẩm V, sinh năm: 

1946. Địa chỉ: Số 189 ĐBP, phường VQ, thành phố RG, Kiên Giang (Ông Y vắng 

mặt, bà V có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. NLQ1 - (Có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. NLQ2 (Có mặt). 

3. NLQ3 (có mặt tại phiên tòa ngày 04/6/2020, vắng mặt ngày 06/7/2020, có 

mặt). 
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4. NLQ4 (Vắng mặt) 

5. NLQ5 (Vắng mặt). 

Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc Ấ và NLQ2. 

                                            NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc Ẩ trình bày: Bà có thỏa thuận “mua” một 

phần đất của vợ chồng ông Bùi Hữu N và bà Lý Cuối Ph có diện tích ngang trước 

12m, ngang sau 12m. Chiều dài hai cạnh một bên giáp đất ông Bùi Văn Y là 

12,50m và chiều dài cạnh còn lại giáp đất ông Nguyễn Văn T 12,50m. Tổng diện 

tích 146,20m
2
 đất tọa lạc tại đường QT, khu phố VTT, phường VQ, thành phố RG, 

tỉnh Kiên Giang, thuộc tờ bản đồ số 74, thửa số 299, mục đích sử dụng đất vườn. 

Phần đất này ông N, bà Ph đã được Ủy ban nhân dân (sau đây được viết tắt là 

UBND) thị xã RG cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây được viết tắt là 

giấy CNQSD đất) vào ngày 23/01/2003 và được chỉnh lý biến động sang tên cho 

bà Ẩ vào ngày 03/6/2003. Do phần đất nằm giáp với đất của ông Bùi Văn Y và 

Nguyễn Cẩm V nên vào tháng 6/2003 vợ chồng ông Y, bà V có hỏi mượn đất để 

trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi gà. Ông Y, bà V hứa khi nào bà Ẩ xây dựng nhà 

sẽ trả lại. Đến tháng 3/2011 bà Ẩ đo lại đất dự định xây dựng nhà thì mới biết phần 

đất thực tế bị thiếu chiều ngang là 2,45m và chiều dài là 12,50m. Bà Ẩ cho rằng vợ 

chồng ông Y lấn đất và yêu cầu vợ chồng ông Y trả lại diện tích bị thiếu, nhưng vợ 

chồng ông Y không đồng ý. Nay bà Trần Thị Ngọc Ẩ yêu cầu vợ chồng ông Bùi 

Văn Y và Nguyễn Cẩm V phải trả lại cho bà phần đất lấn chiếm có chiều ngang là 

2,45m và chiều dài là 12,5m. 

- Bị đơn ông Bùi Văn Y và bà Nguyễn Cẩm V trình bày (BL 25, 26): Phần đất 

này là do vợ chồng ông “mua” của ông Huỳnh Văn Nh và bà Nguyễn Thị T vào 

năm 1998, phần đất có chiều ngang là 08m và chiều dài là 12m, đã xây nhà chiều 

ngang 08m x dài 10m trên phần đất. Tại thời điểm „mua” do chưa có khả năng làm 

giấy tờ, nên đến năm 2005 thì mới đi làm giấy CNQSD đất và được UBND thành 

phố RG cấp giấy chứng nhận.  

Tại lời khai ngày 02/7/2019 (BL 108) ông Y trình bày: Ông Y cho nhà cho 

con gái NLQ4, cho năm nào không nhớ nhưng được khoảng 07 năm, cho trước khi 

bà Ẩ tranh chấp, NLQ4 bán lại cho ai thì ông không biết. 

Nay vợ chồng ông không đồng ý trả đất theo yêu cầu của bà Ẩ, vì vợ chồng 

ông sử dụng đúng theo diện tích đất được cấp trong giấy chứng nhận. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. NLQ3 trình bày: Ngày 26/01/2016 ông có “mua” phần đất của NLQ4 có 

chiều ngang 05m và chiều dài 12m với giá 450.000.000 đồng. Nguồn gốc đất của 
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NLQ4 là được cha mẹ ông Y và bà V tặng cho. Sau khi ông làm thủ tục “mua bán” 

sang tên theo qui định thì ở cho tới nay. Ông không biết đất có tranh chấp với bà 

Ẩ. Nay bà Ẩ tranh chấp với ông Y, bà V ông không có ý kiến gì.  

2. NLQ1 trình bày ý kiến bằng văn bản như sau: Khẳng định việc cấp giấy 

CNQSD đất cho các hộ trên là đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành, tại 

thời điểm cấp giấy chứng nhận không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên diện tích đất 

thiếu so với giấy chứng nhận là do đo đạc không chính xác. Hiện nay, các hộ tranh 

chấp và khởi kiện tại Tòa án, NLQ1 sẽ thu hồi giấy chứng nhận theo bản án của 

Tòa án sau khi xét xử... 

3. NLQ4 vắng mặt không rõ lý do và không có ý kiến phản hồi đối với yêu cầu 

của nguyên đơn. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 73/2019/DS-ST, ngày 27/12/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc Ẩ về việc tranh chấp 

quyền sử dụng đất đối với ông Bùi Văn Y và bà Nguyễn Cẩm V. 

Kiến nghị NLQ1 điều chỉnh lại diện tích đất cho phù hợp với diện tích thực tế 

của các hộ đang sử dụng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và báo quyền kháng cáo. 

Ngày 11/01/2020, bị đơn bà Trần Thị Ngọc Ẩ và NLQ2 có đơn kháng cáo 

bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu cầu cấp phúc thẩm xử buộc ông Bùi Văn Y, bà 

Nguyễn Cẩm V trả lại quyền sử dụng đất có diện tích là 15m
2
 do ông Y và bà V 

lấn chiếm; Không đồng ý bản án sơ thẩm vì xét xử không khách quan và không có 

căn cứ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà Ẩ khai tại thời điểm bà nhận chuyển nhượng đất 

thì có đo đạc và căn nhà ông Y bà V là căn nhà vách lá, bà Ẩ cung cấp xác nhận 

của ông Bùi Hữu N về việc khi giao đất cho bà Ẩ thì có đo đạc và có ông Y bà Vân 

chứng kiến. 

Bà V khai căn nhà của bà từ trước tới nay là nhà xây tường không có vách lá, 

hiện nay nhà đất của NLQ5 đã chuyển nhượng cho người khác nhưng bà không 

biết tên. 

NLQ3 khai ông nhận chuyển nhượng căn nhà từ ông T, vì ông T là Công an 

nên tin tưởng và nhận chuyển nhượng chứ không biết NLQ4. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến: Về việc 

tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố 

tụng trong vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm nghị án tại phiên tòa phúc thẩm 

đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Về hướng giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm không xác minh thu thập chứng 

cứ, không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ tham gia tố tụng, không tiến hành thẩm 

định giá trị tài sản trên đất, không bảo đảm thủ tục tống đạt hợp lệ để xét xử người 

vắng mặt, áp dụng pháp luật để tính án phí sai quy định…Do cấp sơ thẩm vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định khoản 1 Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân 

sự mà tại cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên đề nghị hủy bản án sơ 

thẩm và chuyển vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ 

thẩm; Chấp nhận kháng cáo của bà Ẩ và NLQ2 về việc xét xử của Tòa án cấp sơ 

thẩm chưa khách quan. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Những NLQ vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, không 

có kháng cáo có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt và những người được Tòa án 

triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ theo quy 

định tại khoản 2, 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt 

theo quy định. 

[2] Về việc thu thập lời khai của đương sự: Trong quá trình giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các văn bản đều thể hiện NLQ5 vắng mặt, tại 

phiên tòa NLQ5 cũng được xét xử vắng mặt (Biên bản phiên tòa - BL 165, Biên 

bản nghị án - BL 171-173, Bản án - BL 183) nhưng trong phần bản án (BL 183) 

ghi: “Tại phiên tòa NLQ5 thống nhất theo lời trình bày của bà Ẩ, ông không có ý 

kiến gì bổ sung thêm”. Việc ghi nhận lời khai của NLQ5 thống nhất với lời khai 

của bà Ẩ là không khách quan. Bởi lẽ NLQ5 vắng mặt không trình bày lời khai, 

hơn nữa quyền lợi giữa NLQ5 với bà Ẩ (nguyên đơn) đang bị đối lập nhau. 

[3] Về thủ tục tống đạt: Xét thấy tại biên bản giao nhận “Thông báo mở lại 

phiên tòa” (BL 50, 156) được giao cho ông Y, bà V, NLQ5, NLQ3 chỉ giao cho 01 

người nhận với chữ ký tên là “H” và có thể hiện “Hòa” là con NLQ3. Nhưng người 

nhận thay này không thể hiện có mối quan hệ như thế nào với ông Y, bà V, NLQ5, 

sau khi nhận có giao lại tận tay cho những người được nhận thay hay không. Do 

thủ tục tống đạt không bảo đảm cho các đương sự tham gia phiên tòa, nhưng Tòa 

án xét xử vắng mặt là ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự. 

[4] Tình tiết mới phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm như sau: NLQ5 chuyển 

nhượng nhà đất cho ông Đoàn Bá D và được chỉnh lý biến động sang tên trên giấy 

chứng nhận cho ông D vào ngày 30/12/2019. Đến ngày 16/3/2020 ông D đã 
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chuyển nhượng nhà đất lại cho ông Nguyễn Văn Ng và được chỉnh lý biến động 

sang tên trên giấy chứng nhận cho ông Ng vào ngày 27/4/2020. 

[5] Về việc thu thập chứng cứ và chứng minh nội dung vụ án như sau:  

Đối với nguồn gốc đất của bà Trần Thị Ngọc Ẩ là do nhận chuyển nhượng 

của ông Bùi Hữu N và bà Lý Cuối Ph vào ngày 17/02/2003, phần đất có diện tích 

146,20m
2
, tờ bản đồ số 74, thửa số 299 theo giấy CNQSD đất cấp cho ông N, bà 

Ph vào ngày 23/02/2003 (BL 73) và được chỉnh lý biến động sang tên cho bà Ẩ 

vào ngày 03/6/2003. Theo sơ đồ thửa đất thể hiện phần đất có cạnh ngang là 12m x 

dài 12,5m tọa lạc tại đường QT, khu phố VTT, phường VQ, thành phố RG, tỉnh 

Kiên Giang. Đối với nguồn gốc đất của ông Y, bà V là do nhận chuyển nhượng của 

bà Nguyễn Thị T theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 24/12/2004 được UBND 

phường VQ chứng thực, diện tích đất 96m
2
, tờ bản đồ số 74, thửa đất số 414 (trong 

hợp đồng chuyển nhượng có thể hiện phần đất nằm trong giấy CNQSD đất số W 

751614 cấp cho bà T, ngày 09/01/2004 - BL 13). Đến ngày 03/02/2005 thì ông Y, 

bà Ẩ được cấp giấy CNQSD đất, theo sơ đồ thửa đất bà T xin chuyển nhượng cho 

ông Yên thì phần đất có chiều ngang 08m x dài 12m (BL 10, 14). Căn cứ theo lời 

khai của bà Ẩ tại thời điểm bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có cặm 

trụ và làm hàng rào, còn bà V khai bà đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của bà T từ năm 1998, nhưng thực tế cho đến năm 2004 giữa bà T với bà V ông Y 

mới làm hợp đồng chuyển nhượng. Do cấp sơ thẩm chưa xác minh, làm rõ hiện 

trạng đất và tài sản gắn liền trên đất (nhà, tài sản khác...). Vì vậy, không có cơ sở 

xác định được nguồn gốc phần đất tranh chấp từ trước đến nay do ai sử dụng. 

Các tài liệu trong hồ sơ vụ án có thể hiện, nhưng trong bản án không nhận 

định và đánh giá đối với phần đất ông Y bà V sau khi được cấp giấy CNQSD đất, 

thì ông Y bà V đã tách ra hai thửa và sau đó chuyển quyền sử dụng cho 02 người 

con, cụ thể như sau: 

- Về việc ông Y, bà V hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho NLQ5 vào ngày 

15/11/2005, phần đất có diện tích 36m
2
 thửa đất số 473, tờ bản đồ số 74. Đến ngày 

27/12/2005 thì NLQ5 được cấp giấy CNQSD đất, theo sơ đồ thửa đất thì phần đất 

có chiều ngang 3m x dài 12m tọa lạc tại đường QT, khu phố VTT, phường VQ, 

thành phố RG, tỉnh Kiên Giang (BL 09).  

Đến ngày 30/12/2019 trên giấy CNQSD đất của NLQ5 được chỉnh lý biến động 

sang tên cho ông Đoàn Bá D. Tòa án cấp sơ thẩm không đưa ông D vào tham gia tố 

tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là có vi phạm 

nhưng do yếu tố khách quan (vì sau khi xét xử sơ thẩm 03 ngày, thì mới chỉnh lý biến 

động sang tên cho ông D). Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm không thể hiện Hội đồng 

70



 6  

xét xử có kiểm tra quyền sử dụng đất của các đương sự có bị thay đổi hay không, là 

chưa bảo đảm cho việc xét xử được chính xác. 

Trong thời gian thụ lý phúc thẩm, ông Đoàn Bá D đã chuyển nhượng nhà đất 

nêu trên cho ông Nguyễn Văn Ng vào ngày 16/3/2020 và đã được chỉnh lý biến 

động sang tên từ ông D sang cho ông Ng vào ngày 27/4/2020 (Theo lời khai của 

ông Nguyễn Văn Ng tại cấp phúc thẩm). Đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc 

thẩm.  

- Về việc NLQ4 được đứng tên trên giấy CNQSD đất số BN 722759 ngày 

23/02/2013, diện tích đất 60m
2
, thửa số 414, tờ bản đồ số 74, theo sơ đồ thửa đất 

thể hiện cạnh chiều ngang là 05m x dài 12m, tọa lạc tại đường QT, phường VQ, 

thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. Theo lời khai của NLQ3 thì quyền sử dụng đất là 

do ông Y bà V tặng cho lại NLQ4 ngày 23/12/2013 (BL 183 - bản án), còn ông Y 

thì khai rằng đã cho NLQ4 trước khi bà Ẩ tranh chấp. Như vậy, cấp sơ thẩm không 

xác minh làm rõ và thu thập chứng cứ, chứng minh ông Y bà Ẩ đã hợp đồng tặng 

cho NLQ4 quyền sử dụng đất vào thời gian nào là có thiếu sót. 

Vào ngày 26/01/2018 bà Bích hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho NLQ3 (do NLQ4 ủy quyền cho ông Trần Thanh T chuyển nhượng). Vào ngày 

16/01/2019 NLQ3 được cấp giấy CNQSD đất (BL 115). Hiện nay nhà đất này do 

gia đình NLQ3 đang sử dụng. 

Từ các tình tiết nêu trên, có cơ sở xác định phần đất do NLQ4 đứng tên trên 

giấy CNQSD đất và chuyển nhượng cho NLQ3 được thực hiện trong thời gian 

phần đất đang tranh chấp với bà Ẩ. Sau đó, NLQ5 chuyển nhượng cho ông D, ông 

D chuyển nhượng cho ông Ng. Do đó quyết định của bản án sơ thẩm có ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích của các đương sự. 

[6] Tại bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử có nhận định :”ngày 06/5/2016 Tòa 

án lập đoàn xem xét thẩm định tại chỗ đối với phần đất tranh chấp...” (BL 185). 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

06/5/2016 như nêu trên, mà chỉ có biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

10/5/2016 và tại biên bản này có thể hiện trên phần đất tranh chấp có “tường” (BL 

64), tại phiên tòa phúc thẩm bà Vân khai trên đất bà đã cất nhà từ năm 1998. Do 

biên bản không thể hiện đầy đủ hiện trạng tài sản trên đất tranh chấp và không tiến 

hành định giá tài sản trên phần đất tranh chấp, nên cấp phúc thẩm không xem xét 

đánh giá và vấn đề này không thể khắc phục được. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm chỉ căn cứ vào Công văn của NLQ1, cho rằng quyền 

sử dụng đất do đo đạc chưa chính xác nên không có căn cứ giải quyết tranh chấp 

cho các bên đương sự là thiếu cơ sở.  
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[7] Trong hồ sơ không có tài liệu xác minh căn nhà được xây dựng từ khi 

nào? Có nằm trên phần đất tranh chấp hay không?. Nguồn gốc đất, quá trình sử 

dụng, mốc giới tứ cận của thửa đất bà Ẩn sau khi nhận chuyển nhượng; hiện trạng 

thửa đất do ông Y bà V sử dụng từ trước đến nay như thế nào. Sau khi ông Y tặng 

cho NLQ4, NLQ4 chuyển nhượng cho NLQ3, thì sau đó NLQ4 NLQ3 có làm thay 

đổi hiện trạng thửa đất hay không, có xây dựng công trình mới hay không...Ngoài 

ra, NLQ1 trả lời đất thiếu là do đo đạc không chính xác (BL 48), nhưng lại khẳng 

định trình tự thủ tục cấp giấy là đúng (BL 48). Như vậy, khi cấp giấy CNQSD đất 

cho các đương sự trong vụ án và các đương sự có liên quan thì có đo đạc diện tích 

đất thực tế sử dụng hay không, các hộ có ký giáp ranh hay không? Việc đo đạc 

không chính xác là do lỗi của cơ quan đo đạc hay của người sử dụng đất kê khai 

không đúng thực tế...Do Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ, không thu thập 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các bên đương sự mà đã quyết định không chấp 

nhận đơn khởi kiện của bà Ẩ là thiếu căn cứ và chưa chính xác. 

Ngoài ra, vụ án được thụ lý ngày 20/02/2012 nhưng cấp sơ thẩm lại áp dụng 

theo 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 và 

lệ phí Tòa án để buộc bà Ẩn phải nộp số tiền án phí 300.000 đồng là không phù 

hợp. Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 48 của Nghị quyết này quy định áp dụng về án 

phí khi các đương sự thuộc trường hợp không phải chịu hoặc được miễn, giảm án 

phí, lệ phí Tòa án. 

[8] Từ cơ sở và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cấp sơ 

thẩm không xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ, không xác định làm rõ để đưa 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong vụ án là vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng, do chưa có đủ căn cứ nên Bản án sơ thẩm quyết định xử 

không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn là chưa chính xác. Do cấp sơ thẩm vi 

phạm nghiêm trọng trong việc thu thập chứng cứ và chứng minh được quy định tại 

Chương VII của Bộ luật Tố tụng dân sự mà tại cấp phúc thẩm không thể thực hiện bổ 

sung được, nên cần hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ 

thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Thống nhất đề nghị của Kiểm sát viên 

tại phiên tòa về việc hủy bản án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà Ẩ, NLQ2 cho 

rằng bản án sơ thẩm xét xử thiếu cơ sở và chưa khách quan. 

[9] Về án phí dân sự:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Sẽ được xem xét khi vụ án được giải quyết lại. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Do bà Ẩ, NLQ2 đã được xét miễn nộp tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm nên không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;  

Chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Ngọc Ẩ và NLQ2. 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 73/2019/DS-ST ngày 27/12/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.  

Tuyên xử:  

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 73/2019/DS-ST ngày 27/12/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” 

giữa nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc Ẩ với bị đơn ông Bùi Văn Y, bà Nguyễn Cẩm 

V và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Giao hồ sơ vụ án về cho Tòa 

án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang giải quyết lại vụ án theo quy định của 

pháp luật. 

2. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Tiền tạm ứng án phí được xử lý khi vụ án được tiếp 

tục giải quyết. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Trần Thị Ngọc Ẩ, NLQ2 đã được miễn nộp 

tạm ứng án phí, nên không xem xét. 

3. Chi phí tố tụng khác: Được xác định khi vụ án được giải quyết lại. 

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

Nơi nhận:                                                              TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                         
- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND Tp. RG; 
- THA dân sự Tp. RG; 

- Các đương sự;                                                                          

- Lưu hồ sơ.                                                                                       (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

                                                                                 Đặng Thị Bích Vân 
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TOÀ ÁN N1 DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Bản án số: 13/2020/DSPT 

Ngày 29 - 5 - 2020 

“V/v tranh chấp quyền sử dụng đất” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Z 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

N1 DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Z 

TOÀ ÁN N1 DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Thúy Mai 

Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị K Hà 

    Ông Vũ Văn Mạnh 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Toà án N1 dân tỉnh Vĩnh Phúc 

- Đại diện Viện Kiểm sát N1 dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Kim Tuyến - Kiểm sát viên 

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án N1 dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 22/2020/TLPT-DS ngày 04 tháng 02 

năm 2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 

22/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019  của Tòa án N1 dân huyện L, tỉnh Vĩnh 

Phúc bị kháng cáo, kháng nghị. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 

32/2020/QĐ-PT ngày 01 tháng 4 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Bùi Văn T, sinh năm 1962 (có mặt) 

    Bà Lê Thị A, sinh năm 1961 (có mặt) 

2. Bị đơn: Bà Đặng Thị B, sinh năm 1961 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

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

- Bà Bùi Thị E, sinh năm 1950 (vắng mặt) 

- Bà Nguyễn Thị F, sinh năm 1954 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Bà Đỗ Thị G, sinh năm 1968 

Địa chỉ: Thôn T1, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt) 

- Chị Bùi Thị P, sinh năm 1986 

Địa chỉ: Thôn V, xã T huyện Đ, tỉnh Thái Bình. 

- Chị Bùi Thị H, sinh năm 1991  

Địa chỉ: Thôn P, xã L, huyện I, tỉnh Hòa Bình 

- Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1989 
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Địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Anh Bùi Văn K, sinh năm 1993 

Địa chỉ: Tổ 14, phường T, thành phố J,Thái Nguyên 

Người đại diện theo ủy quyền của chị P, chị H, anh Q, anh K: Ông Bùi Văn T, 

sinh năm 1962 và  Bà Lê Thị A, sinh năm 1961  

Cùng địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt) 

- Anh Bùi Văn S, sinh năm 1985,  

Địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, Vĩnh Phúc (có mặt) 

- Chị Bùi Thị N, sinh năm 1987  

Địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chị Bùi Thị M, sinh năm 1990 

Địa chỉ: Thôn H, xã Đ, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chị Bùi Thị K1, sinh năm 1993 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã A, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc 

Người đại diện theo ủy quyền của chị N, chị M, chị K1: Bà Đặng Thị B, sinh 

năm 1961  

Địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện L, Vĩnh Phúc (có mặt) 

- Ông Bùi Văn Z, sinh năm 1958 

HKTT: Thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

Hiện đang chấp hành án tại Trại giam VQ (vắng mặt) 

- Hợp tác xã P, xã D 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Đức N1, sinh năm 1955 - Chủ nhiệm 

Hợp tác xã P, địa chỉ: Thôn P, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt) 

4. Người kháng cáo: Ông Bùi Văn T và bà Lê Thị A 

5. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

NỘI M VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 04/12/2018 và biên bản hòa giải trong quá trình 

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn là ông Bùi Văn T 

trình bày: 

Nguồn gốc thửa đất trồng lúa số thửa 171, tờ bản đồ 08, diện tích 450m
2
 tại 

khu vực B, thôn C, xã D, huyện L là do gia đình ông được ban quản trị hợp tác xã 

P, xã D giao cho sử dụng từ năm 1993, khi giao gia đình ông không được nhận 

giấy tờ gì chỉ thấy  ghi vào sổ giao đất của thôn. Thời điểm giao đất gia đình ông 

có 05 người gồm hai vợ chồng ông và 03 người con là Bùi Thị P, Bùi Văn Q, Bùi 

Thị H, đến tháng 10/1993 vợ chồng ông sinh thêm 01 con nữa là Bùi Văn K. Sau 

khi được giao đất gia đình ông sử dụng để trồng lúa. Đến năm 1996 thì gia đình 

ông đã đổi thửa đất trên cho gia đình bà B để gia đình ông sử dụng một mảnh đất 

lúa của bà B, số thửa và diện tích ông đều không nắm được. Khi đổi hai bên chỉ 
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nói miệng với nhau, không viết bất kì giấy tờ gì, bà B chỉ mảnh đất đó của gia đình 

bà và bảo đổi cho gia đình ông. Khi đổi đất cho bà B ông cũng không biết thửa đất 

này là của ai. 

Sau khi đổi đất gia đình ông sử dụng trồng lúa, còn thửa đất mà gia đình ông 

đổi cho bà B thì bà B sử dụng để đào ao. Gia đình ông và gia đình bà B sử dụng ổn 

định thời gian dài, không ai có ý kiến tranh chấp gì, không phải nộp thuế sản gì. 

Đến năm 2018 thì có bà E, bà F, bà G đến đòi ông thửa đất ruộng mà bà B đã đổi 

cho gia đình ông, họ nói rằng đây là thửa đất đã nằm trong Giấy CNQSD đất của 

họ, ông có đòi bà B thửa đất mà bà B đào ao nhưng bà không nhất trí. Nay vợ 

chồng ông khởi kiện đề nghị Tòa án buộc bà B phải trả lại cho vợ chồng ông thửa 

đất 171, tờ bản đồ 08, diện tích 450m
2
 khu vực B, thôn C, xã D, huyện L, vợ chồng 

ông cũng sẽ trả lại cho gia đình bà B thửa đất bà B đã đổi cho vợ chồng ông.  

Trong bản tự khai ngày 28/3/2019 và biên bản hòa giải trong quá trình giải 

quyết vụ án, đồng nguyên đơn là bà Lê Thị A xác định toàn bộ nội M như ông Bùi 

Văn T trình bày là đúng và bà nhất trí như quan điểm trình bày và đề nghị của ông 

Bùi Văn T. 

Trong biên bản tự khai ngày 10/4/2019 và và các lời khai tiếp theo bị đơn là 

bà Đặng Thị B trình bày: 

Bà xác định thửa đất số 171, tờ bản đồ 08 gia đình bà đang sử dụng có diện 

tích 192m
2
 tại khu vực B, thôn C, xã D, huyện L là do Hợp tác xã P, xã D giao 

thầu đất hai lúa có thu tiền 600.000đ/1 năm cho vợ chồng bà sử dụng từ năm 1996. 

Gia đình bà thầu tổng diện tích khoảng 1300m
2
 nhưng sau khi thầu gia đình bà chỉ 

sử dụng khoảng 400m
2
, còn lại cho gia đình ông T thầu lại có thu tiền nhưng ông T 

mới nộp được 02 năm là 1996 và 1997, việc nhượng thầu giữa gia đình bà và gia 

đình ông T không lập giấy tờ gì.  

Khi Hợp tác xã P, xã D giao thầu cho gia đình bà có giấy tờ đầy đủ nhưng vì 

lâu ngày, chồng bà vi phạm pháp luật và bị bắt nên gia đình bà đã làm mất. Quá 

trình gia đình bà sử dụng ổn định, đã đóng thuế 1 lần cho 25 năm, bà không nhớ cụ 

thể bao nhiêu vì toàn bộ việc thầu này do ông Bùi Văn Z là chồng bà trực tiếp làm 

việc với Hợp tác xã P, xã D. Ông Z là người nộp thuế sản cho thửa đất thầu này. 

Trong 03 thửa đất gia đình ông T đang sử dụng hiện nay gia đình bà chưa bao giờ 

sử dụng và cũng không có thửa đất nào có trong Giấy CNQSD đất của gia đình bà. 

Bà xác định không có việc đổi đất như bà A và ông T trình bày. Nay vợ chồng ông 

T, bà A khởi kiện yêu cầu gia đình bà trả đất bà không nhất trí. 

Trong bản tự khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, 

những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Anh Bùi Văn S trình bày: Anh xác định toàn bộ nội dung như bà Đặng Thị 

B trình bày là đúng và anh nhất trí như quan điểm trình bày và đề nghị của bà B. 

- Bà Bùi Thị E trình bày: Gia đình bà được Hợp tác xã giao đất ở khu B, thôn 

C, xã D, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng bà không nhớ năm nào và không nhớ thửa 
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đất nào. Gia đình bà sử dụng trồng lúa được một thời gian, sau đó do gà vịt phá 

nên bà không sản xuất nữa nhưng bà vẫn đóng thuế sản đầy đủ cho đến khi Nhà 

nước miễn thuế, hiện nay không còn giấy tờ gì. Bà không nhớ thời gian bỏ sản 

xuất. Bà biết ông T làm ruộng đó từ lâu nhưng nghĩ là hàng xóm nên bà không có 

ý kiến gì. Đến năm 2018 làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà đề nghị 

vợ chồng ông T trả lại cho bà thửa đất mà vợ chồng ông T đang sử dụng. Bà không 

có yêu cầu độc lập trong vụ án này. 

- Bà Nguyễn Thị F trình bày: Gia đình bà được Hợp tác xã giao đất trồng lúa 

ở khu B, thôn C, xã D, huyện L nhưng bà không nhớ năm nào và không nhớ thửa 

đất nào. Gia đình bà sử dụng trồng lúa được một thời gian, sau đó do làm mà 

không được K nên bà không sản xuất nữa nhưng bà vẫn đóng thuế sản đầy đủ cho 

đến khi Nhà nước miễn thuế, hiện nay bà không còn giấy tờ gì. Sau đó vợ chồng 

ông T canh tác trên thửa đất đó nhưng bà không có ý kiến gì. Năm 2018 thì gia 

đình bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà mới đề nghị vợ 

chồng ông T trả lại thửa đất mà gia đình ông T đang sử dụng. Bà không có yêu cầu 

độc lập trong vụ án này. 

- Bà Đỗ Thị G trình bày: Gia đình bà được Hợp tác xã giao đất ở khu B, thôn 

C, xã D, huyện L. Bà không nhớ thời gian được giao và không nhớ thửa đất nào. 

Gia đình bà sử dụng trồng lúa nhưng do không trông coi được bị gà vịt phá nên gia 

đình bà bỏ hoang nhưng bà vẫn nộp Kế sản đầy đủ, hiện nay bà không còn giấy tờ 

gì. Sau khi gia đình bà không sử dụng thì gia đình ông T sử dụng nhưng bà không 

có ý kiến gì. Đến năm 2018 bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên 

bà mới yêu cầu vợ chồng ông T trả lại thửa đất này. Bà không có yêu cầu độc lập 

trong vụ án này. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị P, chị H, anh Q, anh K là ông Bùi Văn 

T và bà Lê Thị A trình bày: Xác định toàn bộ nội M như ông bà đã trình bày, ông 

bà không có ý kiến bổ sung gì thêm. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị N, chị M, chị K là bà Đặng Thị B trình 

bày: Bà xác định toàn bộ nội M như bà đã trình bày, bà không có ý kiến bổ sung gì 

thêm. 

- Ông Bùi Văn Z trình bày: Khoảng năm 1996 ông là người đứng ra thầu khu 

đất ở khe B, thôn C, xã D. Do thời gian đã lâu nên ông không nhớ diện tích cụ thể, 

không nhớ số T thầu là bao nhiêu. Hợp tác xã P đã cho ông thầu, thời hạn thầu là 5 

năm, hết hạn nếu không có ai thầu thì ông lại thầu tiếp, sau đó ông tiếp tục thầu 

thời hạn là 25 năm. Năm 2003 ông phải đi chấp hành án thì ở nhà vợ ông là bà 

Đặng Thị B tiếp tục thầu. Ông xác định ông là người trực tiếp thầu với Hợp tác xã, 

ông xác định không đổi đất cho gia đình ông T, bà A. Do thời kỳ ông vi phạm pháp 

luật và bị bắt nên giấy tờ thầu ông không biết hiện ở đâu. 

- Hợp tác xã P, xã D -Người đại diện theo pháp luật là: Ông Bùi Văn N1 trình 

bày: Năm 2000 ông tiếp quản Hợp tác xã P, sau đó đươc bầu là chủ nhiệm Hợp tác 

xã, ông làm đến năm 2007 thì Hợp tác xã ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn tư cách 
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pháp N1. Thời kỳ ông làm chủ nhiệm Hợp tác xã thì Hợp tác xã vẫn quản lý hợp 

đồng thầu trong đó có việc thầu đất ruộng của gia đình bà Đặng Thị B, ông Bùi 

Văn Z. 

Thời kỳ mà gia đình bà B, ông Z thầu thửa đất đang tranh chấp với gia đình 

ông bà A, T hiện nay là năm 1994 - 1995, lúc đó ông làm kế toán của Hợp tác xã. 

Thời điểm đó những hộ được giao ruộng ở khu vực khe B, thôn C, xã D gồm hộ 

ông T, bà A, hộ bà F Đô, hộ bà Sáu Bình, Thơ Văn …, cuối vụ thì các hộ phải nộp 

thuế cho thôn sau đó thôn lại chuyển cho Hợp tác xã. Do canh tác không hiệu quả 

và tránh phải nộp thuế nên các hộ này đã trả ruộng ra cho thôn sau đó thôn thông 

báo cho Hợp tác xã. Trước năm 1994 thì các hộ này đã bỏ hoang thời gian dài. Sau 

khi Hợp tác xã quản lý các thửa ruộng này thì đã cho gia đình bà B, ông Z thầu 

toàn bộ, hồ sơ thầu do ông Nguyễn Ngọc H1 quản lý, sau đó ông H1 chết nên 

không biết hồ sơ hiện ở đâu. Ông xác định việc giao thầu đất ruộng cho hộ bà B, 

ông Z là hợp pháp.    

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L quyết định: Căn cứ: Khoản 2 Điều 26, Điều 39, Điều 

147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 166, 221 Bộ luật dân sự; Điều 170 Luật đất đai và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, K, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án; 

Xử không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A yêu cầu 

bà Đặng Thị B phải trả lại cho ông, bà diện tích đất trồng lúa số thửa 171, tờ bản 

đồ số 08, diện tích 450m
2
 tại khu vực khe B, thôn C, xã D, huyện L. 

Ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A phải chịu toàn bộ số T chi phí cho việc thẩm định, 

định giá tài sản là 6.200.000đồng (xác nhận ông T, bà A đã nộp đủ). 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A kháng cáo không 

đồng ý với bản án sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện L đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Ngày 27/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kháng 

nghị số 1760/QĐKNPT-VKS-DS đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm.  

Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc, đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Bùi Văn T, bà Lê Thị A và kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều làm trong hạn luật định hợp lệ được chấp 

nhận. 
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[2] Về nội M: Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ thấy rằng theo ông Bùi 

Văn T và bà Lê Thị A xác định năm 1993 ông bà được HTX P , xã D giao cho sử 

dụng thửa ruộng số 171, tờ bản đồ số 08, diện tích 450m
2
. Thời điểm giao đất gia 

đình ông bà có 5 nhân khẩu gồm ông bà và 3 con. Đến khoảng năm 1996 - 1997 

gia đình đổi cho bà B, ông Z sử dụng thửa đất trên còn ông bà sử dụng phần diện 

tích đất của bà B, ông Z nhưng số thửa, diện tích đất của bà B, ông Z ông bà không 

biết diện tích bao nhiêu m
2
. Khi đổi đất hai bên chỉ nói miệng không có giấy tờ gì. 

Sau khi đổi đất gia đình ông bà sử dụng trồng lúa trên phần đất của ông Z, bà B đổi 

còn đất của ông bà gia đình bà B đào ao sử dụng. Năm 2018 có 3 người là bà E, bà 

F, bà G đến đòi đất phần đất mà bà B, ông Z đã đổi cho ông bà vì cho rằng đất của 

họ. Sau đó ông đến đòi bà B trả đất nhưng bà B không nhất trí. Căn cứ chứng minh 

về việc đòi đất thể hiện tại sổ quản lý ruộng đất của địa phương…..  

Phía bị đơn gia đình bà Đặng Thị B và ông Bùi Văn Z đang sử dụng thửa đất 

1.300m
2
 đất nông nghiệp tại Khe B, thôn C, xã D, huyện L. Theo bị đơn thửa đất 

trên do gia đình nhận thầu của HTX P từ năm 1996 trong đó có thửa ruộng số 171, 

tờ bản đồ số 08, diện tích 192 m
2
 đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Khi giao đất gia đình có giấy tờ nhưng nay đã bị mất. Còn diện tích 3 

thửa đất gia đình ông T sử dụng gia đình bà chưa bao giờ sử dụng và cũng không 

có trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. 

Cấp sơ thẩm đã thu thập chứng cứ và đánh giá chứng cứ xử không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông T, bà A nên ông T, bà A kháng cáo không nhất trí với 

bản án sơ thẩm. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị xác định cấp sơ thẩm đã 

vi phạm trong việc thu thập chứng cứ đề nghị hủy án sơ thẩm.  

Xét kháng cáo, kháng nghị thấy: Tại Biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 

5/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ông T thay đổi nội dung yêu cầu 

khởi kiện. Cụ thể trước đây ông T, bà A yêu cầu bà B trả diện tích đất 450m
2
. Nay 

yêu cầu trả 192m
2
 theo như tài liệu quản lý sổ sách của địa phương .  

Khi giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào lời khai của ông Bùi 

Văn N1, Chủ nhiệm HTX P làm căn cứ phán quyết. Tuy nhiên lời khai của ông N1 

có nhiều mâu Kẫn. Cụ thể:  

Qúa trình xét xử sơ thẩm ông N1 trình bày: Tại biên bản hòa giải ngày 

30/11/2018 của Ủy ban nhân dân xã D, ông Bùi Đức N1 xác nhận HTX P có giao 

thầu cho hộ ông Z, B khu đất với tổng diện tích khoảng 3 sào Bắc Bộ. Trong đó có 

thửa đất hiện nay đang có tranh chấp giữa hộ bà A ông T và bà B. Thời điểm giao 

thầu vào năm 1998 (lúc đó ông N1 đang làm kế toán HTX P); Tại biên bản lấy lời 

khai ngày 22/8/2019 do Tòa án nhân dân huyện L lấy lời khai của ông tại trụ sở 

UBND xã D, ông N1 trình bày: Khoảng năm 1994 - 1995 Hợp tác xã giao thầu cho 

hộ ông Z, bà B, thời hạn khoán thầu khoảng 5năm/lần, có thể lưu khoán thầu nếu 

hết hạn thầu mà không có người đấu thầu. Diện tích cụ thể ông không nhớ, nhưng 

ông xác định thửa đất hiện nay ông T, bà B tranh chấp với nhau chính là thửa đất 

HTX giao thầu cho ông Z, bà B. Thời điểm đó chỉ giao thầu cho nhà ông Z, bà B, 
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còn có hộ nào chung với nhà Z B thì không nắm được. 

Quá trình xét xử phúc thẩm ông N1 trình bày: Tại “Đơn xin trình bày” ngày 

04/02/2020 ông N1 xác nhận trong biên bản bàn giao năm 2002 không có danh 

mục đất thầu khu vực Khe B của hộ bà B đấu thầu. Ruộng thầu của bà Đặng Thị B 

Kộc xứ đồng Khe B ông không rõ, vì lúc đó ông chưa được làm việc; Tại Biên bản 

xác minh ngày 26/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc lời khai của 

ông Bùi Đức N1 xác định “thửa đất 171 diện tích 192 m
2
 tờ bản đồ số 8 xứ đồng B 

là đất giao theo N1 khẩu do nhà ông T sinh thêm con thứ 3”; tại phiên tòa phúc 

thẩm ông N1 lại trình bày thửa đất 171 diện tích 192m
2
 tờ bản đồ số 8 xứ đồng B 

giao cho gia đình ông Z, bà B. 

Lý do mâu thuẫn trong các lời khai ông N1 cho rằng do sức khỏe không tốt 

nên không nhớ đã trình bày như thế nào. Như vậy với lời khai của ông Bùi Đức N1 

như trên không thể được coi là chứng cứ của vụ án.  

Ngoài ra tại Biên bản làm việc ngày 13/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc đối với đại diện Ủy ban nhân dân xã D xác định thời điểm giao đất theo Nghị 

định 64 của Chính Phủ thì UBND xã D có cân đối lại ruộng đất của các hộ gia 

đình. Tuy nhiên từng hộ như thế nào không còn tài liệu lưu giữ.  

Như vậy các nội dung trên là những tình tiết mới của vụ án cần được xem xét 

thấu đáo để đảm bảo quyền lợi của đương sự. Ông T, bà A được giao 450m
2
 hay 

192m
2
 cần được làm rõ, bà B cho rằng đã được giao thửa đất có tranh chấp cần đưa 

ra các căn cứ chứng minh,  

Như vậy kháng nghị của Viện kiểm sát về việc thu thập chứng cứ Hội đồng 

xét xử thấy rằng nội dung kháng nghị tại thời điểm kháng nghị là có căn cứ vì hồ 

sơ vụ án còn nhiều mâu thuẫn, cấp sơ thẩm không yêu cầu cung cấp đầy đủ chứng 

cứ nhưng bản án đã quyết định không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Bùi Văn T, 

bà Lê Thị A là chưa có cơ sở vững chắc. Nay hồ sơ đã được khắc phục tuy nhiên 

do có những tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ án do vậy cần hủy bản án sơ 

thẩm giao cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án nhằm đảm bảo quyền lợi 

của đương sự. Kháng cáo của ông T, bà A được chấp nhận để xem xét lại toàn bộ 

vụ án theo trình tự sơ thẩm.   

 [3] Về án phí: Ông Bùi Văn T không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên 

được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đồng. Số tiền 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm sẽ được giải quyết khi Tòa án cấp sơ thẩm giải 

quyết lại vụ án 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên tòa được Hội đồng 

xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 3 Điều 308 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.  

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 22/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L về việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Bùi 

Văn T, bà Lê Thị A và bà Đặng Thị B. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

huyện L giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí: Ông T, bà A không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Trả lại 

ông T 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) T tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo 

Biên lai thu số AA/2017/0007544 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện L. Phần án phí dân sự sơ thẩm sẽ được xem xét khi giải 

quyết lại vụ án . 

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

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L ; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

Phạm Thị Thúy Mai 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 06/2021/DS-PT 

Ngày 13-01-2021 

V/v tranh chấp tài sản chung, 

tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và 

tranh chấp thừa kế tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

 Các Thẩm phán:      

 

Bà Nguyễn Ngọc Mai 

Ông Huỳnh Văn Luật 

Bà Nguyễn Thị Duyên Hằng 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 
Ông Phan Văn Lợi - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 06 và 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

293/2020/TLPT-DS ngày 06/10/2020 về việc “Tranh chấp tài sản chung, tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp về thừa kế tài 

sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2020/DSST ngày 26/5/2020 của Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 293/2020/QĐPT-DS 

ngày 02 tháng 11 năm 2020 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1968 (chết năm 2018). 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn: Anh Đặng Trọng 

A, sinh ngày 02/6/2004 và anh Đặng Phước L, sinh năm 1991; cùng địa chỉ: Số 

29A/4, Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Đặng Trọng A và anh Đặng 

Phước L: Ông Nguyễn Quang Th – Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn 

Quang Th và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Bị đơn: Bà Bùi Thị Ngọc L, sinh năm 1977; địa chỉ: Số 29/4, Khu phố Đ1, 

phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Diễm 

H – Luật sư Văn phòng Luật sư H, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1955; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

2. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1957; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

3. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1959; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

4. Ông Nguyễn Thanh T1, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường 

X, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tùng: Ông Nguyễn Quang 

Th – Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Quang Th và Cộng sự - Đoàn Luật 

sư Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1970; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

6. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1973; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

7. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1975; địa chỉ: Số 66A đường H, Phường X, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

8. Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1982; địa chỉ: Số 29/4, khu phố Đ1, phường 

H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

9. Ông Nguyễn Thanh X, sinh năm 1976; địa chỉ: Số 29/4, khu phố Đ1, 

phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

10. Ông Huỳnh Văn L, sinh năm 1980; địa chỉ: Số 29/4, khu phố Đ1, phường 

H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

11. Ông Võ Trúc Ph, sinh năm 1968; địa chỉ: đường số 5, phường L, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

12. Bà Nguyễn Thị U, sinh năm 1969; địa chỉ:  xã X, huyện H, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

13. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1967; địa chỉ: phường B, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh;  

14. Bà Lê Thị Mỹ C, sinh năm 1985; địa chỉ: đường Đ, Phường X, Quận Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Bà Lê Thị S, sinh năm 1965; địa chỉ: đường Đ, Phường X, Quận Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh;  

87



  

3 

 

16. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; địa chỉ: đường Ch, Phường X, quận 

G, Thành phố Hồ Chí Minh; 

17. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; địa chỉ: đường K, phường C, Quận M, 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

18. Ông Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1962; địa chỉ: ấp D, xã T, huyện H, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

19. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1975; địa chỉ: phường T, Quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh;  

20. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1978; địa chỉ: ấp D 1, xã T, huyện H, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

21. Bà Bùi Thị X, sinh năm 1957; địa chỉ: đường S, khu phố Tây, phường Đ, 

thị xã (nay là thành phố) D, tỉnh Binh Dương;  

22. Ông Phí Văn N, sinh năm 1954; địa chỉ: khu phố Đ2, phường H, thị xã 

(nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

23. Ông Nguyễn Xuân H, sinh năm 1945; địa chỉ: Số 18, Lô 3, khu phố H, 

phường L, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

24. Bà Phạm Thị Th, sinh năm 1952; địa chỉ: Số 18, Lô 3, khu phố H, phường 

L, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương;  

25. Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1965; địa chỉ thường trú: đường T, 

Phường M, quận B1, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ tạm trú: Số 29B/4, Khu 

phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

26. Ông Nguyễn Văn N1, sinh năm 1965; địa chỉ thường trú tại: Tổ 4, phường 

V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ tạm trú: Số 29B/4, Khu phố Đ1, phường 

H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

27. Bà Nguyễn Thị L2, sinh năm 1954; địa chỉ: Phường H, quận B1, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

28. Bà Hồ Thị Kim H3, sinh năm 1977; địa chỉ: khu phố Ph, phường Tr, 

Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; 

29. Anh Đặng Trọng A, sinh ngày 02/6/2004; 

30. Anh Đặng Phước L, sinh năm 1991; 

Cùng địa chỉ: Số 29A/4,  khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) 

T, tỉnh Bình Dương; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Ân và Lộc: Ông Nguyễn 

Quang Th – Luật sư  thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Quang Th và Cộng sự - 

Thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; 

31. UBND thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; trụ sở: Phường L, 

thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 
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32. Phòng công chứng H, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: khu phố Đ, phường H, 

thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

33. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương; 

địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố H, phường L, thị xã T, tỉnh Bình 

Dương; 

Người kháng cáo: Bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph, ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh 

Văn L, bà Nguyễn Thị C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, khởi kiện bổ sung, quá trình tố tụng người kế thừa 

quyền nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Ph là con ruột của ông Nguyễn Văn L, là cháu của cụ 

Nguyễn Văn Th và cụ Dương Thị Tr.  

Về quan hệ huyết thống, cụ Nguyễn Văn Th (chết năm 1975) và cụ Dương 

Thị Tr (chết năm 1979) có 03 người con gồm: 

 Ông Nguyễn Văn L (chết năm 2007) có vợ là bà Nguyễn Thị Bạch V và 

có 08 người con gồm: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1955, bà Nguyễn Thị M, sinh 

năm 1957, bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1959, ông Nguyễn Thanh T1, sinh năm 

1965, bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1970, bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1973, ông 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1975. 

Bà Nguyễn Thị Nh (chết năm 2008) có chồng là ông Nguyễn Xuân T2 (chết 

năm 1982) và có 08 người con gồm: bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; bà Nguyễn 

Thị M3 (chết) có chồng là ông Nguyễn Văn K và có 02 người con là bà Nguyễn 

Thị Ng và bà Nguyễn Thị Th; ông Nguyễn Văn Th (chết) không có vợ con; bà 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; ông Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1962; ông Nguyễn 

Xuân Đ (chết), có vợ là bà Lê Thị S và có 01 người con là bà Lê Thị Mỹ C, sinh 

năm 1985; bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1967; bà Nguyễn Thị U, sinh năm 1969. 

Bà Nguyễn Thị M4 (chết năm 2001) có chồng (không rõ tên) và có 02 người 

con là bà Bùi Thị Ngọc L, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1982. 

Cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th chết không để lại di chúc và để lại 

tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 1.027m2 (theo đo đạc thực tế là 992,5m2) 

tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương, 

trước đây do bà Nguyễn Thị M4 là người trực tiếp quản lý, sử dụng và ngày 06 

tháng 3 năm 2000 bà Nguyễn Thị M4 được UBND huyện T (nay là thành phố T) 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ). 

Ông Nguyễn Văn L sinh sống tại V từ năm 1975, năm 1997 ông Nguyễn 

Văn L trở về với gia đình bà Nguyễn Thị M4 và ở với gia đình bà Nguyễn Thị M4 

vài tháng sau đó trở lại thành phố V. Thời gian này ông Nguyễn Văn L có xây 

dựng một cái chòi trên phần đất mà bà Nguyễn Thị M4 cho để ở. Năm 2001, bà 
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Nguyễn Thị M4 chết. Năm 2002, ông Nguyễn Văn L phá bỏ cái chòi và xây dựng 

nhà trên diện tích đất 150m2 của cụ Nguyễn Văn Th, cụ Dương Thị Tr có sự đồng 

ý của con bà Nguyễn Thị M4 là bà Bùi Thị Ngọc L. Do bà Bùi Thị Ngọc L không 

làm thủ tục tách quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn L nên ông Nguyễn Văn 

L tranh chấp với bà Bùi Thị Ngọc L tại UBND xã H (nay là phường H). Tại biên 

bản hòa giải đơn phân chia tài sản ngày 31 tháng 5 năm 2002 tại UBND xã H (nay 

là phường H) bà Bùi Thị Ngọc L thống nhất cho ông Nguyễn Văn L diện tích đất 

150m2, sau đó hai bên hợp thức hóa bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất. Ông Nguyễn Văn L sinh sống trên đất cho đến năm 2007 ông Nguyễn Văn L 

chết, con của ông Nguyễn Văn L là bà Nguyễn Thị Ph tiếp tục ở. Năm 2018 bà 

Nguyễn Thị Ph chết để lại nhà đất cho các con của bà Nguyễn Thị Ph là anh Đặng 

Trọng A và anh Đặng Phước L tiếp tục ở cho đến nay. 

Ngày 06 tháng 01 năm 2008, bà Nguyễn Thị Ph khởi kiện bà Bùi Thị Ngọc 

L yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đất đối với ông Nguyễn Văn L ngày 31 

tháng 5 năm 2002. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2010/DSST ngày 19 tháng 3 năm 2010 

của Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) T quyết định chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ph về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đối với bà Bùi Thị Ngọc L. Công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn L và bà Bùi Thị Ngọc L là hợp 

pháp. 

Buộc bà Bùi Thị Ngọc L có trách nhiệm giao cho các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Văn L diện tích đất 153m2 tọa lạc tại Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay 

là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. 

Giao cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L gồm: Bà Nguyễn Thị 

Ph, bà Nguyễn Thị Hà, bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị N, ông Nguyễn Thanh 

T1, bà Nguyễn Thị M1, bà Nguyễn Thị Tr, ông Nguyễn Văn T được quyền quản 

lý sử dụng diện tích đất gắn liền với nhà có diện tích 153m2 tại Khu phố Đ1, 

phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương và được liên hệ cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để xin cấp GCNQSDĐ.  

Do bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L kháng cáo nên tại Bản án dân sự phúc thẩm 

số 187/2010/DSPT ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương đã quyết định chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản 

án dân sự sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Ph. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Bùi Thị Ngọc L, yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Ph có trách nhiệm trả lại 153m2 đất tại Thửa 138, tờ bản đồ F3 tại 

Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương cho bà Bùi 

Thị Ngọc L. 

Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn L và 

bà Bùi Thị Ngọc L là giao dịch dân sự vô hiệu. Bà Bùi Thị Ngọc L có trách nhiệm 

đền bù giá trị đất và công trình kiến trúc trên diện tích đất tranh chấp 153m2 cho 
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bà Nguyễn Thị Ph theo giá Hội đồng định giá tổng cộng là 90.428.000 đồng và 

được quyền sở hữu các công trình đã đền bù. 

Không đồng ý với bản án phúc thẩm nên bà Nguyễn Thị Ph đã có đơn khiếu 

nại đề nghị xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm nêu trên của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kháng nghị số 228/2013/KN-DS ngày 23 tháng 6 

năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án 

dân sự phúc thẩm nêu trên. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 403/2013/DS-GĐT 

ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao đã hủy toàn 

bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 187/2010/DSPT ngày 06 tháng 7 năm 2010 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

Đến ngày 21 tháng 01 năm 2014, Tòa án nhân tỉnh Bình Dương xét xử lại 

theo thủ tục phúc thẩm vụ án trên và tại phần quyết định của Bản án phúc thẩm 

số 19/2014/DS-PT ngày 21 tháng 01 năm 2014 đã chấp nhận kháng cáo của bà 

Bùi Thị Ngọc L, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2010/DS-ST ngày 19 tháng 3 

năm 2010 của Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) T. Chuyển vụ án về Tòa 

án nhân dân thị xã (nay là thành phố) T giải quyết theo thủ tục chung. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2014 bà Nguyễn Thị Ph thay đổi yêu cầu khởi kiện, 

cụ thể bà Nguyễn Thị Ph yêu cầu Tòa án xác định toàn bộ quyền sử dụng đất do 

cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th để lại diện tích đất 1.027m2 (theo kết quả 

đo đạc thực tế là 992,5m2) tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành 

phố) T, tỉnh Bình Dương là tài sản chung chưa chia và yêu cầu chia tài sản chung 

theo quy định pháp luật, cụ thể yêu cầu được hưởng quyền sử dụng đất là 153m2 

trong tổng diện tích đất 992,5m2. 

Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn bà Bùi Thị Ngọc 

L và yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph; yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng 

giữa bà Bùi Thị Ngọc L và ông Võ Trúc Ph; yêu cầu UBND thị xã (nay là thành 

phố) T thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Võ Trúc Ph ngày 21 tháng 01 năm 2013 

để chia tài sản chung theo quy định pháp luật.  

Nguyên đơn thống nhất kết quả định giá; thẩm định giá tài sản đối với diện 

tích đất 148,51m2 và không yêu cầu đo đạc lại. 

- Tại Đơn yêu cầu phản tố ngày 07 tháng 5 năm 2008, các lời khai trong 

quá trình tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn trình bày: 

Thống nhất toàn bộ ý kiến trình bày của nguyên đơn về quan hệ huyết thống 

của cụ Nguyễn Văn Th và cụ Dương Thị Tr; thống nhất việc cụ Nguyễn Văn Th, 

cụ Dương Thị Tr chết không để lại di chúc. 

Về tài sản tranh chấp, theo Biên bản hòa giải ngày 31 tháng 5 năm 2002 tại 

UBND xã H (nay là phường H) thì bà Bùi Thị Ngọc L bị ông Nguyễn Văn L ép 

buộc phải phân chia di sản vì thời điểm này bà Bùi Thị Ngọc L chưa là chủ sử 

dụng của diện tích đất đang tranh chấp nên bà Bùi Thị Ngọc L không có quyền. 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn L và bà Bùi 
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Thị Ngọc L là không tự nguyện, bà Bùi Thị Ngọc L yêu cầu phản tố buộc nguyên 

đơn phải di dời nhà trả lại diện tích đất 153m2 (diện tích đo đạc thực tế là 

148,51m2).  

Đối với tài sản do cụ Nguyễn Văn Th, cụ Dương Thị Tr để lại, nguyên đơn 

xác định là tài sản chung chưa chia bị đơn không đồng ý vì trước đây các đồng 

thừa kế của cụ Dương Thị Tr, cụ Nguyễn Văn Th chưa có văn bản nào thỏa thuận 

là tài sản chung chưa chia. Bà Nguyễn Thị M4 là người quản lý, sử dụng đất từ 

năm 1979 và đi đăng ký, kê khai đến năm 2000 được cấp GCNQSDĐ. Do đó, căn 

cứ Tiểu mục 2.4 mục 2 phần 1 của Nghị quyết số: 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 

tháng 8 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 

áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình thì 

trường hợp này không phải là tài sản chung chưa chia.  

Bị đơn không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu độc 

lập của bà Nguyễn Thị U. Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố buộc nguyên 

đơn trả lại nhà đất nêu trên. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H1, bà Nguyễn Thị 

M, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị M1, bà Nguyễn Thị Tr, ông Nguyễn Văn T 

thống nhất trình bày: Thống nhất với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

thống nhất về quan hệ huyết thống của cụ Nguyễn Văn Th, cụ Dương Thị Tr, về 

nguồn gốc tài sản tranh chấp. Thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết xác định di 

sản của cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th để lại đối với diện tích đất 1.027m2 

(theo đo đạc thực tế là 992,5m2) tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là 

thành phố) T, tỉnh Bình Dương là tài sản chung chưa chia và yêu cầu chia theo 

quy định pháp luật. Không có yêu cầu độc lập. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph trình bày: Ngày 

28 tháng 11 năm 2012 tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Dương các thành 

viên trong hộ bà Bùi Thị Ngọc L gồm bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C, ông 

Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh Văn L có lập hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn 

Thanh X đứng ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Võ Trúc Ph. Diện 

tích đất là 153m2, có căn nhà cấp 4 và 04 phòng trọ trên đất tọa lạc tại khu phố 

Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. Ông Võ Trúc Ph 

được cấp GCNQSDĐ năm 2013. Nguồn gốc của nhà đất này là do Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương xét xử buộc bà Nguyễn Thị Ph giao trả cho bà Bùi Thị Ngọc 

L theo Bản án dân sự phúc thẩm số 187/2010/DSPT ngày 06 tháng 7 năm 2010. 

Sau khi có bản án, ngày 31 tháng 7 năm 2012 bà Bùi Thị Ngọc L được Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã (nay là thành phố) T cưỡng chế giao toàn bộ tài sản 

153m2 đất cho bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C. Gia đình bà Bùi Thị Ngọc 

L đã chuyển nhượng cho ông Võ Trúc Ph hợp pháp. Nay, ông Võ Trúc Ph yêu 

cầu công nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà cấp 4 và 04 phòng trọ gắn 

liền với diện tích 153m2 đất tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành 

phố) T, tỉnh Bình Dương. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Võ Trúc Ph yêu cầu công 

nhận diện tích đất theo kết quả đo đạc thực tế là 148,51m2. Trường hợp, Hội đồng 

xét xử cho rằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa gia đình bà Bùi 
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Thị Ngọc L và ông bị vô hiệu thì yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 

theo quy định của pháp luật. 

- Quá trình tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền 

của ông Nguyễn Thanh X, bà Nguyễn Thị C trình bày: Thống nhất với phần trình 

bày của bị đơn và yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph. Thống nhất kết quả thẩm 

định giá tài sản và không yêu cầu đo đạc lại. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị U, trình bày: Thống 

nhất toàn bộ ý kiến trình bày của nguyên đơn về quan hệ huyết thống của cụ 

Nguyễn Văn Th và cụ Dương Thị Tr; thống nhất việc cụ Nguyễn Văn Th, cụ 

Dương Thị Tr chết không để lại di chúc. Yêu cầu Tòa án xác định toàn bộ quyền 

sử dụng đất do cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th để lại tọa lạc tại khu phố 

Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương là di sản thừa kế 

chưa chia và yêu cầu chia theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Bà Nguyễn Thị U 

yêu cầu được hưởng tài sản bằng hiện vật; yêu cầu hủy GCNQSDĐ số 0247 do 

UBND huyện T (nay là thành phố T), tỉnh Bình Dương cấp cho bà Bùi Thị Ngọc 

L vào ngày 25 tháng 12 năm 2002.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị 

T, bà Nguyễn Thị Th, bà Nguyễn Thị H, thống nhất trình bày: Thống nhất toàn bộ 

ý kiến trình bày của nguyên đơn về quan hệ huyết thống của cụ Nguyễn Văn Th 

và cụ Dương Thị Tr; thống nhất việc cụ Nguyễn Văn Th, cụ Dương Thị Tr chết 

không để lại di chúc, về nguồn gốc tài sản tranh chấp. Thống nhất yêu cầu độc lập 

của bà Nguyễn Thị U; không có ý kiến gì đối với yêu cầu phản tố của bị đơn và 

yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh T1 trình bày: 

Thống nhất toàn bộ ý kiến trình bày của nguyên đơn về quan hệ huyết thống của 

cụ Nguyễn Văn Th và cụ Dương Thị Tr; thống nhất việc cụ Nguyễn Văn Th, cụ 

Dương Thị Tr chết không để lại di chúc, về nguồn gốc tài sản tranh chấp và thống 

nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; không chấp nhận yêu cầu phản tố của 

bị đơn và yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị S, bà Lê Thị Mỹ C, bà 

Nguyễn Thị Ng thống nhất trình bày: Thống nhất với toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, thống nhất về quan hệ huyết thống, về nguồn gốc tài sản tranh 

chấp. Thống nhất yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị U vì cụ Nguyễn Văn Th, cụ 

Dương Thị Tr chết không để lại di chúc; không đồng ý với yêu cầu phản tố của bị 

đơn và của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph, không có yêu 

cầu độc lập. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Xuân T1 trình bày: 

Ông T1 là con ruột của bà Nguyễn Thị Nh, là cháu ngoại của cụ Dương Thị Tr và 

cụ Nguyễn Văn Th, về quan hệ huyết thống và di sản của cụ Dương Thị Tr, cụ 

Nguyễn Văn Th thống nhất như nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ph trình bày. Ông 

không biết di sản trên đã được cấp GCNQSDĐ hay chưa. Sau khi ông bà ngoại 

chết thì phần đất trên do bà Nguyễn Thị M4 quản lý và thờ cúng ông bà. Sau khi 
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bà Nguyễn Thị M4 chết thì các con của bà Nguyễn Thị M4 là bà Bùi Thị Ngọc L, 

bà Nguyễn Thị C tiếp tục quản lý sử dụng. Tuy nhiên, khi bà Nguyễn Thị M4 còn 

sống thì ông Nguyễn Văn L có về đất ông bà để lại cất 01 căn nhà để ở. Thời gian 

này bà Nguyễn Thị M4 có kêu mẹ ông về cất nhà ở nhưng do mẹ ông bị bệnh 

không ai chăm sóc nên không về. Ông Tùng không biết diện tích đất tranh chấp 

hiện nay do ai đang quản lý, sử dụng. Ông xác định ông và các anh chị em không 

ai có công sức đóng góp gì đối với đất này vì các anh chị em đều ở xa lâu lâu mới 

về thăm ông bà. Nay, bà Nguyễn Thị Ph yêu cầu chia tài sản chung là diện tích 

đất 992,5m2 do cụ Dương Thị Tr để lại do là đất ông bà ai cũng có quyền được 

hưởng hương quả nhưng ông không có ý kiến gì liên quan đến tranh chấp giữa bà 

Nguyễn Thị Ph và bà Bùi Thị Ngọc L. Ông xác định không có chứng cứ gì chứng 

minh liên quan đến tài sản đang tranh chấp và chứng minh cho tông chi của bà 

Nhỏ đối với cụ Dương Thị Tr.    

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Xuân H và bà Nguyễn 

Thị Th1 trình bày: Diện tích đất 294m2 theo GCNQSDĐ là do ông Nguyễn Xuân 

H đứng tên giùm cho ông Th nhà ở tỉnh Bình Phước. Ông Nguyễn Xuân H không 

rõ ông Th mua nhà của ai, sau này ông Thạnh đã chuyển nhượng lại cho bà Bùi 

Thị X, ông Phí Văn N. Các ông bà đã thỏa thuận ra phòng công chứng ký vào 

năm 2011. Thời gian cụ thể không nhớ, giá cả ông bà không biết vì chỉ đứng tên 

giùm. Nay, bà Nguyễn Thị Ph tranh chấp đất với bà Bùi Thị Ngọc L, ông bà không 

có ý kiến và xác định không liên quan gì đến tranh chấp của họ. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị X và ông Phí Văn N 

trình bày:  

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2011, vợ chồng bà Bùi Thị X và ông Phí Văn N 

cùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông bà Nguyễn Xuân H. 

Phần đất của vợ chồng ông Nguyễn Xuân H có tổng diện tích 294m2 theo 

GCNQSDĐ số X171025, số vào sổ 02329 QSDĐ/BH do UBND huyện T (nay là 

thành phố T) cấp ngày 14 tháng 3 năm 2003, Thửa 492, Tờ bản đồ F3. Sau khi 

thỏa thuận chuyển nhượng xong, bà Bùi Thị X đã đăng ký kê khai và được UBND 

thị xã (nay là thành phố) T cấp GCNQSDĐ số CH01742 cấp ngày 11 tháng 7 năm 

2011, đất tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình 

Dương.  

Đồng thời, ông Phí Văn N nhận chuyển nhượng phần đất còn lại của thửa 

492 nêu trên với diện tích 100m2, hợp đồng được công chứng, chứng thực theo 

quy định. Sau đó, ông Phí Văn N tiến hành đăng ký và được cấp GCNQSDĐ số  

CH01743 với thửa 1443, tờ bản đồ 132 (F3), tọa lạc tại Khu phố Đ1, phường H, 

thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. 

Năm 2012, vợ chồng bà Bùi Thị X đã xin phép xây dựng trên phần đất nhận 

chuyển nhượng và đầu tư xây dựng 12 căn phòng trọ.  

Do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, được phép xây dựng 

kinh doanh nhà trọ và từ trước đến nay chưa có cá nhân, cơ quan tổ chức nào tranh 

chấp hay khiếu nại gì nên đất của vợ chồng bà là hợp pháp nên yêu cầu Tòa án 
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xem xét giải quyết bảo vệ quyền lợi cho ông bà và xác định không có yêu cầu độc 

lập trong vụ án.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim H và ông 

Nguyễn Văn N1 thống nhất trình bày: Ngày 02 tháng 12 năm 1999, ông bà nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị M4, diện tích 80m2 tọa lạc 

tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. Việc 

chuyển nhượng được lập bằng giấy viết tay thể hiện giấy bán đất. Chưa được công 

chứng, chứng thực. Giá chuyển nhượng là 120.000 đồng/m2, thành tiền là 

9.600.000 đồng. Giấy bán đất chỉ thể hiện bên mua là bà Nguyễn Thị Kim H 

nhưng thực tế là vợ chồng ông bà đứng ra mua. Ông bà đã giao đủ tiền, đã nhận 

đất, xây nhà cấp 4 và sinh sống ổn định tại diện tích đất nhận chuyển nhượng. 

Năm 2001, bà Nguyễn Thị M4 chết, ông bà và các con của bà Nguyễn Thị M4 

chưa lập hợp đồng có công chứng, chứng thực nhưng các con bà Nguyễn Thị M4 

vẫn đồng ý để ông bà ở trên đất. Do diện tích không đủ để tách thửa và do xảy ra 

tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị Ph và bà Bùi Thị Ngọc L nên hiện nay ông bà 

vẫn chưa được tách thửa.  Hàng năm ông bà vẫn đưa tiền cho bà Bùi Thị Ngọc L 

để nộp thuế đối với diện tích đất ông bà sử dụng. Việc này bà Bùi Thị Ngọc L có 

thừa nhận, giấy tờ nộp thuế do bà Bùi Thị Ngọc L giữ. Khi xây dựng nhà, không 

ai tranh chấp, ông bà không xin giấy phép nên có bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Về nội dung tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Ph, bà Bùi Thị Ngọc L và các đương 

sự khác trong vụ án, ông bà không tranh chấp, cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên 

yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ph và bà Nguyễn Thị U ảnh hưởng đến 

quyền lợi của gia đình ông bà nên yêu cầu giải quyết theo pháp luật. Ông bà không 

yêu cầu độc lập trong vụ án. Nếu sau này có tranh chấp, ông bà sẽ khởi kiện bằng 

vụ án khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L2 trình bày: Ngày 

20 tháng 6 năm 2002, Nguyễn Thị L2 nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của bà Nguyễn Thị C, bà Bùi Thị Ngọc L. Diện tích đất nhận chuyển nhượng 

ngang 4,25m, dài 17,3m2, giá 27.000.000 đồng, hai bên có lập giấy sang nhượng 

đất trên giấy A4 kẻ ngang có chữ ký của chị em bà Bùi Thị Ngọc L và người làm 

chứng là ông Nguyễn Văn L. Nguyễn Thị L2 đã trả đủ tiền cho chị em bà Bùi Thị 

Ngọc L và nhận đất sử dụng. Sau khi nhận chuyển nhượng bà đã xây dựng 01 dãy 

nhà trọ trên toàn bộ diện tích đất nhận chuyển nhượng. Hàng năm Nguyễn Thị L2 

vẫn đưa tiền cho bà Bùi Thị Ngọc L để nộp thuế đối với diện tích đất bà sử dụng. 

Việc này bà Bùi Thị Ngọc L thừa nhận, giấy tờ nộp thuế do bà Bùi Thị Ngọc L 

giữ. Khi xây dựng nhà, không ai tranh chấp, bà không xin giấy phép nên có bị xử 

phạt vi phạm hành chính. Về nội dung tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Ph, bà Bùi 

Thị Ngọc L và các đương sự khác trong vụ án, bà không tranh chấp và không có 

ý kiến gì. Tuy nhiên yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ph và bà Nguyễn Thị 

U ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà nên yêu cầu giải quyết theo pháp luật. 

Bà không yêu cầu độc lập trong vụ án. Nếu sau này có tranh chấp, bà sẽ khởi kiện 

bằng vụ án khác. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thị Kim H3 trình bày: Bà 

và ông Võ Trúc Ph có đăng ký kết hôn năm 2011. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, 

bà và ông Võ Trúc Ph đã thuận tình ly hôn theo Quyết định số 889/2016/QĐST-

HNGĐ của Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời kỳ hôn 

nhân, năm 2012 ông Võ Trúc Ph làm ăn riêng và có mua một căn nhà cấp 4 diện 

tích ngang 5m, dài 30m tọa lạc tại Kkhu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành 

phố) T, tỉnh Bình Dương. Bà Hồ Thị Kim H3 xác định không có quyền lợi liên 

quan gì đến căn nhà trên, đây là tài sản riêng do ông Võ Trúc Ph tạo lập.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Đặng Phước L và anh Đặng 

Trọng A thống nhất trình bày: Anh Đặng Phước L và anh Đặng Trọng A là con 

ruột của bà Nguyễn Thị Ph, cùng sống với bà Nguyễn Thị Ph tại căn nhà địa chỉ 

số 29A/4, Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. 

Đây là tài sản của ông ngoại là ông Nguyễn Văn L chết để lại cho mẹ là bà Nguyễn 

Thị Ph sử dụng. Cùng xác định không có công sức đóng góp, sửa chữa gì đối với 

tài sản này. Năm 2018 bà Bùi Thị Ngọc L chết để lại nhà đất cho các anh quản lý, 

sử dụng cho đến nay. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND thị xã (nay là thành phố) 

T, tỉnh Bình Dương trình bày: UBND thị xã (nay là thành phố) T cấp GCNQSDĐ 

số 02247 QSDĐ/BH ngày 25 tháng 12 năm 2002 cho bà Bùi Thị Ngọc L và cấp 

GCNQSDĐ số CH02860/BH ngày 21 tháng 01 năm 2013 cho ông Võ Trúc Ph là 

đúng trình tự thủ tục quy định. Đối với yêu cầu hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Võ 

Trúc Ph thì đề nghị Tòa án xem xét xử lý theo quy định pháp luật, UBND thị xã 

(nay là thành phố) T sẽ xem xét lại việc cấp GCNQSDĐ nêu trên khi vụ việc được 

điều chỉnh bằng bản án hoặc văn bản có hiệu lực pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phòng Công chứng số 2, tỉnh Bình 

Dương trình bày: Quyền sử dụng đất số 02247 QSDĐ/BH ngày 25 tháng 12 năm 

2002 do UBND huyện (nay là thành phố) T cấp cho bà Bùi Thị Ngọc L đã đủ điều 

kiện giao dịch theo quy định của pháp luật tại thời điểm công chứng. Các bên 

tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện thỏa thuận 

giao kết hợp đồng. Do đó, ngày 28 tháng 11 năm 2012 Phòng Công chứng số 2 

chứng nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Thanh 

X và ông Võ Trúc Ph là đúng quy định pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chi cục Thi hành án dân sự thị xã 

(nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương trình bày: Chi cục Thi hành án dân sự thị 

xã (nay là thành phố) T đã thụ lý thi hành Bản án số 187/2010/DSPT ngày 06 

tháng 7 năm 2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, kết quả như sau:  

+ Đối với phần thi hành án chủ động: Chi cục Thi hành án dân sự đã thu đủ 

số tiền án phí 9.355.000 đồng mà bà Nguyễn Thị Ph phải nộp. Đồng thời, đã hoàn 

trả xong số tiền 1.500.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm và 200.000 đồng tạm ứng 

án phí phúc thẩm cho bà Bùi Thị Ngọc L. 

+ Đối với phần thi hành án theo yêu cầu: Bà Bùi Thị Ngọc L đã nộp số tiền 

đền bù 90.428.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Ph. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Ph 
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không tự nguyện giao đất cho bà Bùi Thị Ngọc L nên chấp hành viên đã tiến hành 

cưỡng chế giao phần đất 153m2 tại Thửa 138, Tờ bản đồ F3 tọa lạc tại Khu phố 

Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương cho bà Bùi Thị Ngọc 

L theo đúng nội dung bản án. Đối với số tiền đền bù mà bà Bùi Thị Ngọc L đã 

nộp, Chi cục Thi hành án đã tiến hành thông báo cho bà Nguyễn Thị Ph theo đúng 

quy định nhưng bà Nguyễn Thị Ph vẫn không đồng ý nhận. Sau khi trừ đi các chi 

phí cưỡng chế và nghĩa vụ mà bà Nguyễn Thị Ph phải nộp Chi cục Thi hành án 

đã tiến hành gửi tiết kiệm số tiền còn lại là 83.003.000 đồng tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo hợp đồng gửi 

tiền có kỳ hạn số 177/HĐ2016-VCBBD/PGDVSIP ngày 17 tháng 5 năm 2016. 

Tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2020 thì tổng số tiền gửi là 117.289.256 đồng 

(gồm tiền gốc 83.003.000 đồng và tiền lãi 34.286.256 đồng). 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2020/DSST ngày 26/5/2020, Tòa án nhân 

dân thành phố T đã quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Ph. 

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn 

Văn L và bà Bùi Thị Ngọc L (không có ngày, tháng, năm) là hợp pháp. 

Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L gồm: Người kế thừa quyền, nghĩa 

vụ tố tụng của bà Nguyễn Thị Ph là anh Đặng Phước L và anh Đặng Trọng A; bà 

Nguyễn Thị H1; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị N; ông Nguyễn Thanh T1; bà 

Nguyễn Thị M1; bà Nguyễn Thị Tr; ông Nguyễn Văn T được quyền quản lý, sử 

dụng diện tích đất 153m2 (theo kết quả đo đạc thực tế 148,51m2) thuộc thửa số 

1475, tờ bản đồ số 132 (F3) và tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 (một) căn nhà một 

tầng, diện tích 108m2, kết cấu cột gạch, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch men 

ceramic, cửa sắt; 01 (một) điện kế, 01 (một) giếng khoan, 01 (một) đồng hồ nước, 

tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương 

(ký kiệu (1) và (2).  

Buộc bà Bùi Thị Ngọc L và ông Võ Trúc Ph phải giao diện tích đất 153m2 

(theo kết quả đo đạc thực tế 148,51m2) thuộc thửa số 1475, tờ bản đồ số 132 (F3) 

và tài sản gắn liền trên đất nêu trên, tọa lạc tại Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay 

là thành phố) T, tỉnh Bình Dương cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L 

gồm: Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Nguyễn Thị Ph là anh Đặng 

Phước L và anh Đặng Trọng A; bà Nguyễn Thị H1; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn 

Thị N; ông Nguyễn Thanh T1; bà Nguyễn Thị M1; bà Nguyễn Thị Tr; ông Nguyễn 

Văn T quản lý, sử dụng (ký kiệu (1) và (2). (Có bản vẽ kèm theo). 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Bùi Thị Ngọc L về việc buộc 

nguyên đơn phải di dời nhà trả lại diện tích đất 153m2 (theo kết quả đo đạc thực 

tế 148,51m2), tọa lạc tại Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh 

Bình Dương cho bà Bùi Thị Ngọc L. 

3. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph 
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 Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các thành viên 

trong hộ bà Bùi Thị Ngọc L (gồm bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C và ông 

Huỳnh Văn L và ông Nguyễn Thanh X) với ông Võ Trúc Ph ngày 28 tháng 8 năm 

2012 tại Phòng Công chứng số 2, tỉnh Bình Dương Số công chứng 3941, Quyển 

số 01TP/CC-SCC/HĐGD bị vô hiệu. 

Buộc bà Bùi Thị Ngọc L phải thanh toán cho ông Võ Trúc Ph số tiền 

1.845.409.920 đồng (một tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm lẻ chín ngàn 

chín trăm hai mươi đồng) (trong đó 90.000.000 đồng là tiền nhận chuyển nhượng 

đất;  1.755.409.920 đồng là giá trị chênh lệch thiệt hại). 

Kiến nghị UBND thị xã (nay là thành phố) T thu hồi lại GCNQSDĐ số vào 

sổ cấp GCN: CH02860/BH ngày 21 tháng 01 năm 2013 đã cấp cho ông Võ Trúc 

Ph để điều chỉnh theo quyết định của bản án này. 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Nguyễn Thị Ph là cháu Đặng 

Phước L và Đặng Trọng A; bà Nguyễn Thị H1; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị 

N; ông Nguyễn Thanh T1; bà Nguyễn Thị M1; bà Nguyễn Thị Tr; ông Nguyễn 

Văn T được quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục 

cấp GCNQSDĐ theo quyết định của bản án này. 

4. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị U về việc yêu cầu 

chia di sản thừa kế đối với diện tích 1027m2 (đo đạc thực tế là 992,5m2) thuộc 

Thửa 138, Tờ bản đồ F3 tọa lạc tại Khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành 

phố) T, tỉnh Bình Dương. 

5. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn N1 

về việc không tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các con 

của bà Nguyễn Thị  Minh, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết bằng vụ án khác.  

6. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị L2 về việc không tranh chấp 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Nguyễn Thị C và bà Bùi Thị 

Ngọc L, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết bằng vụ án khác.  

7. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phí Văn N và bà Bùi Thị X về việc không 

tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thửa số 492, tờ bản đồ F3(132), tọa lạc tại 

Khu phố Đ1, phường H, thị xã T, tỉnh Bình Dương, nếu có tranh chấp sẽ giải 

quyết bằng vụ án khác. 

8. Trả lại cho bà Bùi Thị Ngọc L số tiền 83.003.000 đồng và số tiền lãi phát 

sinh theo hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn số 177/HĐ2016-VCBBD/PGDVSIP ngày 

17 tháng 5 năm 2016 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã (nay là thành phố) T 

và Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình 

Dương tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2020 là 34.286.256 đồng, tổng cộng là 

117.289.256 đồng. 

Kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2020 tiền lãi của hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn 

số 177/HĐ2016-VCBBD/PGDVSIP ngày 17 tháng 5 năm 2016 sẽ được tiếp tục 

tính cho đến khi bà Bùi Thị Ngọc L nhận tiền.  
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Ngoài ra, bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo và 

nghĩa vụ chậm thi hành án của các đương sự. 

Sau khi tuyên án, bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph, ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh 

Văn L, bà Nguyễn Thị C kháng cáo toàn bộ bản án. 

Tại Tòa án cấp phúc thẩm: 

Ngày 04/12/2020, bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L có đơn trình bày nội dung 

kháng cáo cho rằng giao dịch giữa các thành viên trong hộ gia đình bà Bùi 

Thị Ngọc L với ông Võ Trúc Ph là giao dịch dân sự có điều kiện, không có 

thật. Thực tế giữa gia đình bà Bùi Thị Ngọc L và ông Võ Trúc Ph không có 

giao dịch chuyển nhượng đất, không có giá đất chuyển nhượng và bên ông Võ 

Trúc Ph không thanh toán tiền chuyển nhượng đất cho bà Bùi Thị Ngọc L. 

Hợp đồng chuyển nhượng đất với ông Võ Trúc Ph là thực hiện điều kiện thỏa 

thuận tại hợp đồng dịch vụ ngày 20/6/2010. Bà Bùi Thị Ngọc L đề nghị được 

hòa giải với nguyên đơn, rút yêu cầu phản tố, xin giảm án phí và không giải 

quyết hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Võ 

Trúc Ph vô hiệu. Bà Bùi Thị Ngọc L cung cấp hợp đồng dịch vụ ngày 

25/12/2007 và 20/6/2010 với ông Võ Trúc Ph.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn vẫn giữ yêu cầu 

phản tố và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đối với yêu cầu độc lập của người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Võ Trúc Ph; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Võ Trúc Ph vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đối với bản án sơ thẩm 

và không đồng ý tách việc giải quyết hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất giữa bị đơn và ông Võ Trúc Ph ra giải quyết bằng vụ án khác; những 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh Văn L 

và bà Nguyễn Thị C vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thống nhất với ý kiến 

của bị đơn. Các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: Hợp đồng 

dịch vụ giữa ông Võ Trúc Ph và chị em bà Bùi Thị Ngọc L, Nguyễn Thị C là 

chứng cứ mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập là ông Võ Trúc Ph cho rằng có những chứng cứ ông Võ Trúc 

Ph còn lưu giữ nhưng chưa cung cấp cho tòa án. Tại cấp phúc thẩm, bị đơn có ý 

kiến muốn hòa giải với nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

nhưng các bên không thống nhất được phương án hòa giải. Do đó, để vụ án được 

giải quyết toàn diện, khách quan, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án 

sơ thẩm đưa về Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án do có tình tiết mới phát 

sinh tại cấp phúc thẩm. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Nguyên 

đơn ghi nhận thiện chí muốn hòa giải của bị đơn đối với nguyên đơn. Tuy nhiên, 

99



  

15 

 

nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về phần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối 

với việc buộc bà Bùi Thị Ngọc L và ông Võ Trúc Ph phải giao diện tích đất 153m2 

(theo kết quả đo đạc thực tế 148,51m2) thuộc thửa số 1475, tờ bản đồ số 132 (F3) 

và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành 

phố) T, tỉnh Bình Dương cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn L. Đối với 

kháng cáo của ông Võ Trúc Ph: Nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: 

Ông Võ Trúc Ph tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tại Tòa án và thi hành án. Ông 

Võ Trúc Ph yêu cầu bà Nguyễn Thị C, bà Bùi Thị Ngọc L, ông Huỳnh Văn L, ông 

Nguyễn Thanh X ký bàn giao nhà để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất là không ngay tình. Nay phát sinh thêm tình tiết mới là hợp đồng dịch vụ là sự 

thật khách quan, do đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph: Không đồng ý với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu kháng cáo của bị đơn và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn L, ông Nguyễn Thanh X, 

bà Nguyễn Thị C, yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét công nhận hợp 

đồng giữa bị đơn và ông Võ Trúc Ph để bảo vệ người thứ ba ngay tình theo nhận 

định của Bản án phúc thẩm số 138/2019/DS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương áp dụng Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải quyết 

vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Võ Trúc Ph.    

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm.  

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm công nhận quyền sử dụng đất cho nguyên 

đơn là phù hợp nhưng phần quyết định tuyên chưa đúng về quan hệ pháp luật 

tranh chấp: Nguyên đơn đã thay đổi yêu cầu khởi kiện về chia tài sản chung nhưng 

Tòa án cấp sơ thẩm lại công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

giữa ông Nguyễn Văn L và bà Bùi Thị Ngọc L hợp pháp là chưa phù hợp với quan 

hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên. Đồng thời, tại Tòa án cấp phúc thẩm, bị đơn 

cung cấp hợp đồng dịch vụ giữa bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C và ông Võ 

Trúc Ph. Các đương sự thừa nhận có ký tên, lăn tay trong hợp đồng. Đây là tình 

tiết mới ảnh hưởng đến việc giải quyết toàn diện vụ án nhưng chưa được xem xét 

ở cấp sơ thẩm, chưa có thời gian để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu 

cầu độc lập là ông Võ Trúc Ph có ý kiến đối với các chứng cứ mới này. Do đó, để 

bảo vệ quyền lợi cho các bên đương sự, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy 

một phần bản án sơ thẩm giao về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại. Đối với 

yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị U về việc tranh chấp di sản thừa kế, sau khi 

xét xử bà Nguyễn Thị U không kháng cáo nên đã phát sinh hiệu lực. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày, 

tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về tố tụng: Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn, 

đồng thời là người đại diện hợp pháp của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng 

của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đặng Phước L; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H1; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn 

Thị N; bà Nguyễn Thị M1; bà Nguyễn Thị Tr; ông Nguyễn Văn T; bà Lê Thị Mỹ 

C; bà Lê Thị S; ông Nguyễn Xuân T1; bà Nguyễn Thị Ng; bà Bùi Thị X; ông Phí 

Văn N; ông Nguyễn Xuân H; bà Phạm Thị Th; bà Nguyễn Thị Kim H; ông 

Nguyễn Văn N1; bà Nguyễn Thị L2; bà Hồ Thị Kim H3; UBND thị xã (nay là 

thành phố) T, tỉnh Bình Dương; Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Dương; Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương có đơn đề 

nghị giải quyết vắng mặt, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn 

Thị U, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Th đã được 

triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng vắng mặt nên Hội đồng xét xử 

vắng mặt những người nêu trên theo quy định tại khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố 

tụng dân sự.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Ngày 06 tháng 01 năm 2008, nguyên đơn khởi kiện bị đơn yêu cầu 

tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đất đối với ông Nguyễn Văn L ngày 31 tháng 5 

năm 2002. Quá trình tố tụng, sau khi bản án phúc thẩm lần thứ hai hủy bản án sơ 

thẩm lần thứ nhất, cấp sơ thẩm thụ lý lần thứ hai thì đến ngày 06 tháng 5 năm 

2014, nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, cụ thể nguyên đơn yêu cầu Tòa án 

xác định toàn bộ quyền sử dụng đất do cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th 

để lại diện tích đất 1.027m2 (theo kết quả đo đạc thực tế là 992,5m2) tọa lạc tại 

khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương là tài sản 

chung chưa chia và yêu cầu chia tài sản chung theo quy định pháp luật, cụ thể yêu 

cầu được hưởng quyền sử dụng đất là 153m2 (đo đạc thực tế 148,51m2) trong tổng 

diện tích đất 992,5m2. 

[2.2] Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn bà Bùi Thị 

Ngọc L và yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph; yêu cầu hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Bùi Thị Ngọc L và ông Võ Trúc Ph; yêu cầu 

UBND thị xã (nay là thành phố) T thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Võ Trúc Ph 

ngày 21 tháng 01 năm 2013 để chia tài sản chung theo quy định pháp luật.  

[2.3] Bị đơn không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu 

cầu độc lập của bà Nguyễn Thị U. Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố buộc 

nguyên đơn trả lại nhà đất nêu trên. 

[2.4] Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Trúc Ph yêu cầu công 

nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà cấp 4 và 04 phòng trọ gắn liền với 

diện tích 153m2 đất tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) 

T, tỉnh Bình Dương. Ông Võ Trúc Ph yêu cầu được công nhận diện tích đất theo 

kết quả đo đạc thực tế là 148,51m2. Trường hợp, Hội đồng xét xử cho rằng hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa gia đình bà Bùi Thị Ngọc L và ông 
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bị vô hiệu thì yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo quy định của 

pháp luật. 

[2.5] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị U yêu cầu Tòa 

án xác định toàn bộ quyền sử dụng đất do cụ Dương Thị Tr và cụ Nguyễn Văn Th 

để lại tọa lạc tại khu phố Đ1, phường H, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình 

Dương là di sản thừa kế chưa chia và yêu cầu chia theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể: Bà Nguyễn Thị U yêu cầu được hưởng tài sản bằng hiện vật; yêu cầu hủy 

GCNQSDĐ số 0247 do UBND huyện T (nay là thành phố T), tỉnh Bình Dương 

cấp cho bà Bùi Thị Ngọc L vào ngày 25 tháng 12 năm 2002.  

[3] Xét kháng cáo của bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh Văn L, bà Nguyễn Thị C: 

[3.1] Tại cấp phúc thẩm, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ bà 

Nguyễn Thị C cung cấp cho Tòa án bản sao hợp đồng dịch vụ ngày 25/12/2007 

có chữ ký của ông Võ Trúc Ph, chữ ký và dấu vân tay của bà Nguyễn Thị C, 

bà Bùi Thị Ngọc L, đồng thời cung cấp bản chính Hợp đồng dịch vụ ngày 

20/6/2010. Nội dung của Hợp đồng dịch vụ ngày 20/6/2010 thể hiện hợp đồng 

được ký kết giữa Bên A là bà Bùi Thị Ngọc L và bà Nguyễn Thị C (bên thuê 

dịch vụ) và bên B là ông Võ Trúc Ph (bên nhận dịch vụ). Tại Điều 1 có ghi: 

“… Bên B theo sự ủy quyền của bên A tiến hành tham gia tố tụng tại Tòa án 

nhân dân các cấp để tranh chấp làm đơn phản tố đòi lại diện tích 153 m2 đất 

bị bà Nguyễn Thị Ph con ông Nguyễn Văn L chiếm dụng. Đất tọa lạc tại địa 

chỉ: 29/4 Đ, xã H, huyện T, tỉnh Bình Dương…” Tại Điều 2 có ghi: “Trong 

quá trình bên B thực hiện dịch vụ tại tòa Phúc thẩm cho đến khi bên A được 

Tòa án xét xử trả lại 153m2 đất thì toàn bộ diện tích đất được trả lại bên A 

đồng ý trả công thù lao hết cho bên B và ngược lại bên B phải thanh toán lại 

cho bên A số tiền 100.000.000 đồng, tức là ông Võ Trúc Ph phải trả lại cho 

bà Bùi Thị Ngọc L số tiền 50.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị C 50.000.000 

đồng”. 

[3.2] Theo nội dung Hợp đồng dịch vụ ngày 20/6/2010 và trình bày của các 

đương sự tại phiên tòa thì có cơ sở xác định: Giữa bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn 

Thị C và ông Võ Trúc Ph có giao dịch hợp đồng dịch vụ liên quan trực tiếp đến 

nội dung nguyên đơn và bị đơn đang tranh chấp. Bị đơn và bà Nguyễn Thị C cho 

rằng theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng ngày 20/6/2010 thì ông Võ Trúc 

Ph sẽ thực hiện toàn bộ các công việc phát sinh trong quá trình tố tụng, mọi chi 

phí ông Võ Trúc Ph chịu, nếu thắng kiện thì ông Võ Trúc Ph sẽ được diện tích 

đất tranh chấp và có nghĩa vụ thanh toán cho bà Bùi Thị Ngọc L 50.000.000 

đồng, bà Nguyễn Thị C 50.000.000 đồng. Bà Bùi Thị Ngọc L và bà Nguyễn 

Thị C nhận tiền và có nghĩa vụ giao đất cho ông Võ Trúc Ph. Nếu thua kiện 

thì bà Bùi Thị Ngọc L và bà Nguyễn Thị C không phải trả lại chi phí cho ông 

Võ Trúc Ph. Tại phiên tòa, bà Bùi Thị Ngọc L, ông Nguyễn Thanh X (chồng 

bà Bùi Thị Ngọc L), bà Nguyễn Thị C, ông Huỳnh Văn L khai sau khi có bản 

án phúc thẩm lần thứ nhất, bà Nguyễn Thị C có nhận của ông Võ Trúc Ph 

40.000.000 đồng, ông Võ Trúc Ph có đưa cho bà Bùi Thị Ngọc L hơn 
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90.000.000 đồng để nộp cho cơ quan thi hành án, đồng thời bà Bùi Thị Ngọc 

L đã ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh X để chuyển nhượng đất cho ông Võ 

Trúc Ph theo như Hợp đồng dịch vụ đã ký ngày 20/6/2010. Ông Võ Trúc Ph 

thừa nhận có ký hợp đồng nêu trên nhưng không thực hiện theo nội dung hợp 

đồng mà các bên thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất, ông Võ Trúc Ph đã 

giao tiền cho bà Bùi Thị Ngọc L 90.000.000 đồng giá chuyển nhượng đất theo 

hợp đồng nhưng biên nhận tiền bị thất lạc, ngoài ra ông Võ Trúc Ph có nộp 

biên bản giao nhận đất giữa hai bên để chứng minh là có sự chuyển giao giữa 

bà Bùi Thị Ngọc L chuyển nhượng đất cho ông Võ Trúc Ph. Đồng thời, ông 

Võ Trúc Ph thừa nhận giá trị của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của ông Võ Trúc Ph ký với ông Nguyễn Thanh X (đại diện của bà Bùi Thị 

Ngọc L, bà Nguyễn Thị C) là thật, sở dĩ có giá rẻ là do ông Võ Trúc Ph làm 

dịch vụ đại diện cho bà Bùi Thị Ngọc L trong vụ kiện tranh chấp với bà 

Nguyễn Thị Ph nên mua được giá rẻ.  

[3.3] Xét thấy: Tại cấp phúc thẩm, phát sinh chứng cứ mới có liên quan đến 

việc xem xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Võ Trúc Ph 

và bà Bùi Thị Ngọc L, bà Nguyễn Thị C có vô hiệu hay không? Nếu không vô 

hiệu mà công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thì ông Võ 

Trúc Ph có phải là người thứ ba ngay tình để được công nhận quyền sử dụng đối 

với diện tích đất 153m2 hay không? Còn nếu vô hiệu thì xử lý hậu quả như thế 

nào? Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thì chứng cứ phải được 

xem xét ở hai cấp xét xử sơ, phúc thẩm theo Điều 17 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do 

đó, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan ông Huỳnh Văn L, ông Nguyễn Thanh X, bà Nguyễn Thị C, ông Võ 

Trúc Ph: Hủy một phần bản án sơ thẩm về việc tranh chấp chia tài sản chung và 

tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phát sinh tình tiết mới 

tại cấp phúc thẩm.  

[4] Xét kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu 

độc lập ông Võ Trúc Ph: Ông Võ Trúc Ph kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm giao 

đất cho nguyên đơn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Võ Trúc Ph vì ông Võ 

Trúc Ph là người thứ ba ngay tình. Mặt khác, ông Võ Trúc Ph cho rằng cấp sơ 

thẩm chia tài sản chung thì phải lấy các phần đất của bà Bùi Thị Ngọc L, bà 

Nguyễn Thị C, ông Phí Văn N, Nguyễn Thị L2 và bà Nguyễn Thị Kim H ra chia, 

nhưng lại lấy đúng diện tích 153m2 của ông Võ Trúc Ph nhận chuyển nhượng để 

giao cho nguyên đơn là không khách quan. Như đã phân tích trên, do có tình tiết 

mới tại cấp phúc thẩm nên cần hủy một phần bản án sơ thẩm về yêu cầu độc lập 

của ông Võ Trúc Ph và yêu cầu chia tài sản chung của nguyên đơn để giải quyết 

lại thì mới đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự có kháng cáo. Đối với yêu 

cầu độc lập của ông Võ Trúc Ph chỉ liên quan đến diện tích đất 153m2, còn các 

phần khác của bản án liên quan đến yêu cầu chia di sản thừa kế của bà Nguyễn 

Thị U, các đương sự có liên quan đến di sản thừa kế không có kháng cáo nên phần 

này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Tại Tòa án cấp 

phúc thẩm, ông Võ Trúc Ph không thể cung cấp những chứng cứ khác để bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền cung cấp hoặc yêu cầu Tòa án 

cấp sơ thẩm thu thập thêm chứng cứ để xem xét yêu cầu độc lập của ông Võ Trúc 

Ph khi giải quyết lại vụ án. 

[5] Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và quan hệ pháp luật tranh chấp giữa 

các bên sẽ được xem xét giải quyết khi giải quyết lại vụ án. 

[6] Các phần khác không có kháng cáo phát sinh hiệu lực kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[7] Lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn về 

yêu cầu kháng cáo của bị đơn; lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn, kháng cáo của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

là có cơ sở chấp nhận một phần. 

[8] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[9] Về án phí sơ thẩm, các chi phí tố tụng sẽ được xem xét khi giải quyết 

lại vụ án. 

[10] Về án phí phúc thẩm: Những người kháng cáo không phải chịu. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng khoản 3 Điều 148; khoản 3 Điều 308; Điều 310; Điều 313 Bộ luật 

Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV 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 kháng cáo của bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh Văn L, 

bà Nguyễn Thị C, ông Võ Trúc Ph;  

Hủy một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2020/DSST ngày 26/5/2020 

của Tòa án nhân dân thành phố T về việc tranh chấp chia tài sản chung và tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;  

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương 

giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

 2. Đối với các phần khác không có kháng cáo, kháng nghị phát sinh hiệu 

lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Hoàn trả cho bị đơn bà Bùi Thị Ngọc L; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị C, ông Nguyễn Thanh X, ông Huỳnh Văn L, mỗi người 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí theo các Biên lai thu tiền số 

0046738, 0046737, 0046739 ngày 09/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố T, tỉnh Bình Dương 
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Hoàn trả cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ông 

Võ Trúc Ph 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí theo Biên lai số 

0046813 ngày 19/6/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Bình 

Dương. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:        
- VKSND tỉnh Bình Dương;  

- Chi cục THADS tp. T; 

- TAND tp. T; 

- Các đương sự;  

- Tổ HCTP; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa Dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Mai 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH HẬU GIANG 

 
Bản án số: 110/2019/DS-PT 

Ngày:  12 – 8 - 2019 

V/v: “Tranh chấp di sản thừa 

kế” 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thanh 

- Các Thẩm phán:                 Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú 

                   Ông Hồ Văn Luông 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Nam – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Hậu Giang. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Ông Trần Vũ Tính - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số: 69/2019/TLPT-DS ngày 28 tháng 02 năm 

2019, về việc “Tranh chấp di sản thừa kế”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 256/2018/DS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa 

án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 164/2019/QĐ-PT ngày 09 tháng 7 năm 

2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 62/2019/QĐ-PT ngày 30 tháng 7 năm 2019, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  Nguyễn Phú S1, sinh năm: 1956; 

Địa chỉ: Ấp T, xã T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang.  

2. Bị đơn: Nguyễn Thị S2, sinh năm: 1962; 

 Địa chỉ: Ấp T, xã T thị xã L, tỉnh Hậu Giang.  

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

3.1. Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1952; 

3.2. Ông Nguyễn Văn T2;  

3.3. Chị Nguyễn Thị Phượng M, sinh năm: 2002; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T2 (cha); 

3.4. Anh Nguyễn Phú T3, sinh năm: 1997; 
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Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang.  

3.5. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm: 1953; 

3.6. Ông Phan Văn L; 

Cùng địa chỉ: Khu vực 6, phường T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang 

3.7. Chị Nguyễn Thị Bé T4, sinh năm: 1991;  

Địa chỉ: Khu vực K, phường T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang. 

4. Người làm chứng: 

4.1. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1930;  

4.2. Ông Nguyễn Văn T5; 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T thị xã L, tỉnh Hậu Giang.  

5. Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị S2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Phú S1 trình bày: Nguồn gốc phần đất đang tranh 

chấp là của mẹ ruột ông là bà Hồ Kim H1. Bà Hoa lấy ông Nguyễn Phú Ch làm 

chồng. Lúc sinh thời thời bà H1 và ông Ch có 5 người con: 04 người con gái là 

Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị N (đã chết năm 2008), Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị S2 

và người con trai là ông Nguyễn Phú S1. Khi còn sống bà H1 có chia đất cho tất cả 

các anh chị em trong gia đình. Sau khi chia đất xong thì bà H1 có giữ lại một phần 

tài sản để dưỡng già gồm có 2,5 công ruộng tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú, 

2700m
2
 đất thổ cư và đất vườn, 01 căn nhà cùng một số vật dụng khác trong gia 

đình. Ngày 05/02/2005 bà H1 làm tờ chúc ngôn để lại cho ông S1 01 căn nhà 

khoảng 98m
2
, 02 công vườn cây tạp, 2,5 công ruộng tại ấp Long Bình 1, xã Long 

Phú, 01 tủ thờ, 02 tủ áo, 01 cái bàn dài, 06 cái ghế đai, 01 bộ ngựa gỗ, 01 cái tủ 

chén, 01 cái bàn tròn đá mài, 01 bộ lư. Ngày 31/07/2012, bà Hồ Kim H1 mất thì bà 

S2 tự ý dọn đồ đạc trong nhà của bà H1 trong đó có phần tài sản bà H1 để lại cho 

ông S1 nên hai bên phát sinh tranh chấp. Ông S1 khởi kiện yêu cầu Tòa án công 

nhận tờ chúc ngôn do bà Hồ Kim H1 chết để lại ngày 05/02/2005, công nhận cho 

ông S1 phần đất diện tích theo đo đạc thực tế tại thửa 1522 có diện tích 2955,7m
2
 

loại đất LNK (trong đó có 11m
2
 đất là phần nền mộ của bà H1), thửa 1526 diện 

tích 76,2m
2
 đất thổ cư và 44,1m

2
 đất ven kinh, phần đất thuộc ấp Tân Trị 2, xã Tân 

Phú và một phần thửa 691 có diện tích 2922,8m
2
 loại đất lúa phần đất thuộc ấp 

Long Bình 1, xã Long Phú. Toàn bộ phần đất trên hiện nay bà Hồ Kim H1 vẫn 

đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra buộc bà S2 trả lại 

01 bộ lư bằng đồng là kỷ vật của bà H1 để lại cho ông S1 để thờ cúng. 

Bị đơn Nguyễn Thị S2 đã được tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt 

không có lý do nên Tòa án không thể ghi được lời khai của bà S2. 
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Tại bản tự khai và tại phiên tòa người có quyền lời, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thị T1 trình bày: Bà T1 là chị ruột của ông S1 và bà S2. Trước đây bà T1 

cũng như anh chị em khác trong gia đình đã được bà H1 chia đất xong. Phần đất 

còn lại bà Hoa để lại để dưỡng già. Vào năm 2005 thì bà H1 làm tờ chúc ngôn để 

lại toàn bộ tài sản của bà H1 cho ông S1 bao gồm nhà, đất và một số vật dụng khác 

trong gia đình, đặc biệt là bộ lư đồng để ông S1 thờ cúng tổ tiên. Nay bà T1 cũng 

yêu cầu tòa án giải quyết công nhận tờ chúc ngôn của bà H1 để lại, buộc bà S2 trả 

lại tài sản theo tờ chúc ngôn cho ông S1 quản lý. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Bé T4 

trình bày: Chị T4 là con ruột của bà Nguyễn Thị N (chết) và ông Nguyễn Văn T2. 

Trước đây khi bà N còn sống thì có được bà ngoại (bà Hoa) cho đất, hiện nay gia 

đình đã sang cho người khác. Khi đó chị T4 còn sống chung với bà H1 thì chị T4 

biết việc bà H1 có làm tờ chúc ngôn để lại tài sản cho ông S1. Nay việc ông 

Nguyễn Phú S1 và bà Nguyễn Thị S2 tranh chấp di sản thừa kế của bà H1 thì chị 

T4 không có yêu cầu gì.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn T2, Nguyễn Phú T3 và 

Nguyễn Thị Phượng M vắng mặt nên tòa án không thể ghi lời khai được. 

Tại bản tự khai người làm chứng Nguyễn Thị H trình bày: Bà H là cô ruột 

của ông S1 và bà S2. Bà H1 và ông Ch có 05 người con (04 gái, 01 trai), khi bà H1 

còn sống thì bà H1 có chia đất cho tất cả các con, phần tài sản còn lại bà H1 để 

dưỡng già. Vào năm 2005 thì bà H1 có làm tờ chúc ngôn để lại phần tài sản còn lại 

của bà H1 cho Nguyễn Phú S1, lý do S1 là con trai duy nhất để thờ cúng ông bà, 

khi đó bàị H là người viết tờ chúc ngôn cho bà H1, viết tay và đi đánh máy lại, bà 

H1 không biết chữ nên lăn tay, khi đó có bà H, ông Tập cùng chứng kiến. Nay việc 

bà S2 tự ý chiếm lấy tài sản của ông S1 là hoàn toàn không đúng, yêu cầu bà S2 trả 

lại đúng theo ý nguyện của bà H1 để lại cho con trai là Nguyễn Phú S1. 

Tại bản tự khai người làm chứng Nguyễn Văn T5 trình bày: Vào năm 2005 

ông T5 là Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Long Trị 1, xã Long Phú. Ông được bà H1 và 

ông Tập nhờ chứng kiến việc bà H1 làm tờ chúc ngôn để lại di sản cho con. Lúc bà 

H1 lập tờ chúc có mặt ông Tập và bàị H, thời điểm đó bà H1 vẫn khoẻ mạnh và 

minh mẫn. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 256/2018/DS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa 

án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tuyên xử như sau: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Phú S1, tờ chúc 

ngôn ngày 05/2/2005 của bà Hồ Kim H1 là hợp pháp. 

1.2 Buộc bà S2 trả lại diện tích 2922,8m
2
 loại đất lúa tại một phần thửa 691, 

phần đất tọa lạc tại ấp ấp Long Bình 1, xã Long Phú cho ông Nguyễn Phú S1 có tứ 

cận như sau: Ngang giáp thửa 691 là 53,77m; ngang giáp thửa 691 và thửa 682 là 

26,74+27,12m; dài giáp thửa 683 là 55,96m; dài giáp thửa 681 là 53,35m (phần đất 

tại vị trí I) kèm theo lược đồ số 90/TTKTTN&MT ngày 10/7/2018 của Trung tâm 

kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang. 
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1.2 Công nhận cho ông Nguyễn Phú S1 phần đất tại thửa 1522 diện tích 

2.944,7m
2
 loại đất LNK có tứ cận: Ngang giáp thửa 1531 là 27,89m, ngang giáp 

thửa 1521 là 9,30m; ngang giáp thửa 1496 là 21,49m; dài giáp Trương Thị Lệ 

Khanh là 56,13m; dài giáp thửa 1521 là 64,26m; dài giáp thửa 1534 là 117,77m 

(phần đất tại vị trí I) kèm theo lược đồ số: 89/TTKTTN&MT ngày 10/7/2018 của 

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang. 

1.3 Công nhận cho ông Nguyễn Phú S1 phần đất diện tích 76,2m
2
 tại một 

phần thửa 1526 loại đất ONT có tứ cận như sau: ngang giáp lộ xi măng 7,22m; 

ngang giáp Nguyễn Phú Xuân 6,84m; dài giáp thửa 1526 13,95m; dài giáp thửa 

1525 là 14,13m (phần đất tại vị trí IIIa), kèm theo lược đồ số: 88/TTKTTN&MT 

ngày 10/7/2018 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang. 

Toàn bộ phần đất trên hiện nay do bà Hồ Kim H1 đang đứng tên trên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Phú S1 có quyền liên hệ với cơ quan 

có thẩm quyền để xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Giao cho ông Nguyễn Phú S1, bà Nguyễn Thị S2, Nguyễn Thị T1, Nguyễn 

Thị B, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị Bé T4, Nguyễn Phú T3 và Nguyễn Thị 

Phượng M tiếp tục quản lý đất hương quả diện tích 11m
2
 loại đất LNK tại một 

phần thửa 1522 ( vị trí II). Buộc bà S2 có trách nhiệm giao trả lại bộ lư bằng đồng 

(có bản ảnh kèm theo) cho ông Nguyễn Phú S1. 

Đối với phần nhà do bà H1 xây dựng đã hư hỏng, phần cây cối và hoa màu 

do bà Hoa trồng nên ông Nguyễn Phú S1 được quyền sở hữu. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí thẩm định, định giá và 

quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

Ngày 03/12/2018, bị đơn bà Nguyễn Thị S2 có đơn kháng cáo. Nội dung 

kháng cáo: Bà S2 đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông S1 vì phần 

đất lúa tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú thì khi còn sống bà H1 đã bán để điều trị 

bệnh và trả nợ, còn phần đất thổ cư và vườn thì bà H1 đã làm ủy quyền lại cho bà.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà S2 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bà S2 

cho rằng hai tờ chúc ngôn ông S1 đưa ra là giả, không phải là di chúc của bà H1 và 

yêu cầu giám định vân tay của bà H1 trên hai tờ chúc ngôn. Đối với phần đất 

ruộng, trước lúc chết bà H1 lấy bán để trả tiền điều trị bệnh nhưng chưa bán được 

thì bà H1 chết. Sau khi bà H1 chết thì bà B lấy một phần đất khác của bà B bán để 

lo chi phí mai táng và tiền điều trị bệnh của bà H1 và lấy phần đất này giao lại cho 

con bà B là ông Phan Văn L canh tác. Hiện tại bà B đã đi Đài Loan từ năm 2015, 

nên cần phải có mặt bà B để giải quyết phần đất này. 

Ông Nguyễn Phú S1 xác định phần đất ruộng hiện ông L đang canh tác là do 

bà S2 cho ông L thuê. Bà B đã xuất cảnh đi Đài Loan từ năm 2013. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang trình bày quan điểm: Quá 

trình giải quyết vụ án, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và đương sự đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 308 và Điều 310 Bộ 
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luật tố tụng dân sự. hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải 

quyết lại vụ án theo quy định vì: Tại phiên tòa phúc thẩm phát sinh người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phan Văn L chưa được cấp sơ thẩm đưa vào tham gia 

tố tụng. Ngoài ra, các đương sự khai bà Nguyễn Thị B hiện đang ở nước ngoài, vấn 

đề này chưa được cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ làm rõ. Diện tích phần đất tranh 

chấp theo đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trong tờ chúc ngôn, nhưng cấp sơ 

thẩm chưa làm rõ phần đất đang tranh chấp có phải là phần đất theo chúc ngôn bà 

Hoa để lại cho ông S1 hay không. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Ông Nguyễn Phú S1 khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị S2 giao cho ông 

các di sản của bà Hồ Kim H1 để lại cho ông theo tờ chúc ngôn lập ngày 05/02/2005. 

Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết theo quan hệ Tranh chấp di sản thừa kế là có 

căn cứ, đúng thẩm quyền. 

[2]. Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 03/12/2018, bị đơn bà Nguyễn Thị S2 có 

đơn kháng cáo đúng quy định tại các Điều 271, 272, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 nên được xem là hợp lệ và chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[3]. Về nội dung: Giữa bà Hồ Kim H1 (chết ngày 31/7/2012) và cụ Nguyễn 

Phú Ch (chết năm 1962) có 05 con chung, bao gồm: Ông Nguyễn Phú S1, bà 

Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị T1, bà Nguyễn Thị N (chết năm 2008, có chồng là 

Nguyễn Văn T2 và các con là Nguyễn Thị Bé T4, Nguyễn Phú T3, Nguyễn Thị 

Phượng M, sinh năm 2002) và bà Nguyễn Thị S2. Nguồn gốc phần đất tranh chấp 

các đương sự khai thống nhất là do bà H1 và cụ Ch tạo lập và thừa hưởng từ ông 

bà. Sau khi cụ Ch chết thì bà H1 tiếp tục quản lý, sử dụng. Đến khoảng năm 1993 

thì bà H1 chia đất cho các con, phần đất còn lại bà H1 để dưỡng già. Đến năm 

1995, bà H1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có phần đất 

ruộng bà H1 đã chia cho bà S2 và bà N (chưa tách quyền sử dụng đất). 

[4]. Nguyên đơn ông Nguyễn Phú S1 cho rằng khi còn sống bà H1 có lập hai 

Tờ chúc ngôn cùng ngày 05/02/2005 để lại các tài sản cho ông thừa kế các tài sản 

gồm: Một căn nhà 98m
2
, 02 công vườn cây tạp, 2,5 công ruộng (tầm cấy) tại ấp 

Long Bình 1, xã Long Phú, 01 tủ thờ, 02 tủ áo, 01 cái bàn dài, 06 cái ghế đai, 01 bộ 

ngựa gỗ, 01 cái tủ chén, 01 cái bàn tròn đá mài, 01 bộ lư đồng nên yêu cầu Tòa án 

giải quyết chia thừa kế cho ông theo di chúc.  

[5]. Xét hình thức của di chúc: Hai Tờ chúc ngôn lập cùng ngày 05/02/2005 

đều được lập thành văn bản có cùng nội dung, trong đó có 01 tờ chúc ngôn được 

đánh máy có điểm chỉ của người để lại di sản là bà H1 và 01 tờ chúc ngôn được 

viết tay có chữ ký và điểm chỉ của bà H1. Cả hai tờ chúc ngôn đều có hai người 

làm chứng là bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Phú Tập (chết) ký tên và có xác 

nhận của Trưởng ấp Long Trị 1 là ông Nguyễn Văn T5 ngày 15/02/2005. Tại Bản 

tự khai ngày 30/01/2018 (bút lục 26), người làm chứng Nguyễn Thị H khai: “… 

ngày 05 tháng 02 năm 2005 tôi có viết nháp dùm chị dâu của tôi là bà Hồ Kim 

110



6 

 

Hoa Tờ chúc ngôn và nhờ con cháu viết lại có sự chứng kiến của chị dâu tôi và tôi. 

Tờ chúc ngôn có hai bảng, một bảng viết tay, một bảng đánh máy có cùng nội 

dung, điều thống nhất để lại cho con trai là Nguyễn Phú S1 số tài sản như sau: 

Một căn nhà diện tích 98 mét vuông, hai công vườn cây tạp, hai công rưỡi đất 

ruộng (Công tầm điền), 1 tủ thờ, 2 tủ áo và 6 ghế đai, một bộ ngựa gõ, 1 tủ chén, 1 

bàn tròn đá mài, 1 bộ lư bằng đồng … thừa hưởng để thờ cúng ông bà”. Tại Bản 

tự khai ngày 06/12/2018 (bút lục 24), người làm chứng Nguyễn Văn T5 khai: “Tôi 

được bà Hồ Kim Hoa và ông Nguyễn Phú Tập đến tận nhà ở ấp Long Trị 1, xã 

Long Phú nhờ chứng kiến Tờ chúc ngôn để lại di sản cho con, theo chúc ngôn 

được lập có sự chứng kiến của Ông Nguyễn Phú Tập và Bà Nguyễn Thị H. Trong 

thời điểm tôi chứng kiến tờ chúc ngôn có đủ mặt những người nói trên tại nhà tôi 

và vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn”. Những người đồng thừa kế của bà H1 là 

Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Bé T4 đều khai thống nhất là bà H1 có lập di chúc 

nêu trên để lại tài sản cho nguyên đơn ông Nguyễn Phú S1. Tại phiên tòa, bà S2 

cho rằng hai tờ chúc ngôn ông S1 đưa ra là giả, không phải là di chúc của bà H1 và 

yêu cầu giám định vân tay của bà H1 trên hai tờ chúc ngôn. Xét yêu cầu của bà S2 

là cần thiết cho việc giải quyết vụ án. 

[6]. Về nội dung di chúc: Cả hai Tờ chúc ngôn đều có nội dung để lại cho 

ông S1 các tài sản như: Một căn nhà diện tích 98 m
2
, hai công vườn cây tạp, hai 

công rưỡi ruộng tại ấp Long Bình, xã Long Phú (tầm cấy). Vào thời điểm lập di 

chúc bà H1 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên nội dung 

chúc ngôn không ghi rõ các phần đất thuộc thửa đất nào của giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, không xác định cụ thể vị trí đất để lại cho ông S1 (trừ căn nhà). 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H1 thể hiện diện tích như 

sau: Thửa 1526 có diện tích 300m
2
, loại đất thổ cư (T); thửa 1522 có diện tích 

2.400m
2
, loại đất trồng cây lâu năm (LNK); thửa 691 có diện tích 8.886m

2
, loại đất 

lúa (2L). Phần đất tranh chấp ông S1 cho rằng là tài sản ông được hưởng theo di 

chúc theo đo đạc thực tế: Phần đất vườn diện tích 2.955,7 m
2
 thuộc thửa 1522; 

phần đất thổ cư có diện tích 98,5m
2
, trong đó diện tích nhà là 76,2m

2
 thuộc một 

phần thửa 1526; 44,1m
2
 đất ven kinh; phần đất ruộng có diện tích 2.922,8m

2
 một 

phần thửa 691. Như vậy, diện tích đất ông S1 cho rằng là di sản ông được nhận 

theo chúc ngôn của bà H1 so với diện tích được ghi trong Tờ chúc ngôn ngày 

05/02/2005 là khác nhau, cụ thể: Theo hai tờ chúc ngôn thể hiện một căn nhà diện 

tích 98m
2
, so với diện tích đất đo đạc thực tế là 98,5m

2
, trong đó diện tích nhà là 

76,2m
2
; diện tích đất vườn nêu trong hai tờ chúc ngôn là 02 công, trong khi diện 

tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2.400m
2
,
 
đo đạc thực tế là 

2.955m
2
, chênh lệch tăng 555,7m

2
; diện tích đất ruộng trong hai tờ chúc ngôn là 02 

công rưỡi tầm cấy, đo đạc thực tế là 2.922,8m
2
. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu chia thừa kế theo di chúc của ông S1 nhưng không làm rõ diện tích đã nêu 

trong hai tờ chúc ngôn “hai công vườn” có diện tích là bao nhiêu mét vuông, có 

đúng là toàn bộ phần đất diện tích 2.955m
2
 và “hai công rưỡi ruộng …(tầm cấy)” 

có diện tích là bao nhiêu, có đúng là phần đất ruộng diện tích 2.922,8m
2
 ông S1 

yêu cầu hay không là chưa thu thập đầy đủ chứng cứ. Ngoài ra, đối với phần đất 

tranh chấp diện tích 44,1m
2
 đất ven kinh, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định phần đất 
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này không thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà H1 nên không xem xét 

là chưa xem xét đầy đủ yêu cầu của đương sự trong vụ án. Bởi lẽ, ông S1 cho rằng 

phần đất diện tích 44,1m
2
 là phần đất thuộc chúc ngôn bà H1 để lại và ông S1 có 

yêu cầu chia phần đất này cho ông thì lẽ ra cấp sơ thẩm phải xem xét diện tích đất 

44,1m
2
 có thuộc phần đất bà H1 di chúc để lại cho ông S1 hay không? Trường hợp 

không thuộc nội dung di chúc thì có phải là tài sản của bà H1 để lại hay không, có 

đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? cần hỏi ý 

kiến của ông S1, bà S2 và các đồng thừa kế khác có yêu cầu chia thừa kế theo pháp 

luật hay không để xem xét giải quyết triệt để. Phần đất thổ cư đang tranh chấp theo 

đo đạc thực tế là 98,5m
2
, trong đó diện tích nhà là 76,2m

2
, cấp sơ thẩm tuyên công 

nhận phần đất nhà 76,2m
2
 cho ông S1 nhưng không xem xét phần đất trống giáp lộ 

xi măng là lối đi vào nhà là chưa đầy đủ. 

 [7]. Bà S2 cho rằng phần đất lúa tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã 

Long Mỹ lúc còn sống bà H1 kêu bán để điều trị bệnh và trả nợ, nhưng thực tế 

không có bán phần đất này mà bà B lấy một phần đất khác của bà B bán để lo chi 

phí mai táng, trả tiền điều trị bệnh của bà H1 và lấy 2,5 công đất ruộng này giao lại 

cho con bà B là ông Phan Văn L canh tác. Theo lời khai của ông Phan Văn L thì 

phần đất trên hiện do ông đang canh tác, khi bà H1 còn sống thì cho ông thuê phần 

đất này, khi bà H1 chết thì bà S2 có mượn một phần đất khác của ông để cố cho 

người khác lấy tiền lo mai táng, trả nợ cho bà H1 và đưa phần đất này cho ông làm 

bù lại. Đây là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm, chưa được Tòa án cấp 

sơ thẩm làm rõ do quá trình giải quyết sơ thẩm bà S2 vắng mặt không cung cấp 

thông tin để được xem xét, giải quyết và quá trình xem xét, thẩm định ở cấp sơ 

thẩm không thể hiện nội dung người đang trực tiếp sử dụng đất là ông Phan Văn L 

nên cấp sơ thẩm không biết và không có căn cứ đưa ông L vào tham gia tố tụng. Vì 

vậy, để bảo đảm quyền lợi của các đương sự và giải quyết đúng đắn vụ án, cần 

phải đưa người đang trực tiếp quản lý, sử dụng phần đất ruộng tranh chấp diện tích 

2.922,8 m
2
 tại một phần thửa 691 là ông Phan Văn L tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án để xem xét và giải quyết yêu 

cầu của ông L. Do đó, để bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm theo quy 

định, xét thấy cần thiết hủy bản án sơ thẩm để giao lại toàn bộ hồ sơ cho Tòa án 

cấp sơ thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật. 

[8]. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự khai thống nhất người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị B, đã xuất cảnh đi Đài Loan 

trước khi Tòa án thụ lý vụ án, tuy nhiên quá trình tố tụng ở Tòa án cấp sơ thẩm 

thực hiện thủ tục tống đạt cho bà B thông qua người thân nhận thay là ông Phan 

Minh Bạch (chồng của bà B) để giao lại văn bản tố tụng, nhưng không làm rõ giữa 

ông Bạch và bà B có ở cùng nhà hay không hay bà B đang ở nước ngoài. Do đó, 

khi giải quyết lại vụ án cần làm rõ nơi cư trú của bà B có thuộc trường hợp vụ án 

có yếu tố nước ngoài hay không để xem xét vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân cấp huyện hay thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

cấp tỉnh. 
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[9]. Từ những nhận định trên, xét thấy với những tình tiết mới phát sinh tại 

phiên tòa phúc thẩm như đã nhận định ở phần [7] và việc thu thập chứng cứ của 

cấp sơ thẩm chưa đầy đủ. Do đó, Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, 

giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm giải quyết lại theo đúng quy định. 

[10]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[11]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Không ai phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Tuyên xử:  

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 256/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về việc tranh chấp thừa kế 

tài sản, giữa: nguyên đơn ông Nguyễn Phú S1 và bị đơn bà Nguyễn Thị S2. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

giải quyết lại theo thủ tục chung. 

2. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm chưa ai phải chịu. 

- Án phí dân sự phúc thẩm không ai phải chịu.  

Bà Nguyễn Thị S2 được nhận lại 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí kháng 

cáo theo Biên lai thu số 0019264, ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 

12/8/2019./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các thẩm phán                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

                                          

 

 

  Nguyễn Hồ Tâm Tú       Hồ Văn Luông                  Nguyễn Hồng Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 638/2017/DS-PT 
Ngày: 20/07/2017 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Ông Nguyễn Chí Sang 

Bà Phan Thị Liên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Yến Khanh - Thư ký Tòa án nhân dân T 
phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Vện Kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Bà Hà Thị Thúy Hằng – Kiểm sát Vên. 

Ngày 04 và ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân T phố 
Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 133/2017/DSPT ngày 
19 tháng 04 năm 2017 về Vệc “tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1218/2017/QĐ-PT ngày 
14 tháng 06 năm 2017, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nhi V, sinh năm: 1985; Địa chỉ cư trú: 40 
đường 11, khu phố 5, thị trấn C, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà V có mặt tại 
phiên tòa). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có Luật sư Đỗ Tấn 
Đ, sinh năm 1971, Văn phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư T phố Hồ Chí 
Minh (Ông Đ có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Phạm Văn T, sinh năm: 1945; Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh. Người đại diện của ông T có bà Phạm 
Tuyết M, sinh năm 1976 theo Văn bản ủy quyền ngày 29/8/2016 và 12/07/2017. 

2.2. Bà Phạm Tuyết M, sinh năm 1976;  Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà  M có mặt tại phiên tòa) 
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2.3. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1969;  Địa chỉ cư trú: 161/1C Lê Minh 
Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh.  Người đại diện hợp pháp  của 
ông L có ông Phạm Văn T, sinh năm 1972, Địa chỉ cư trú: 161/1A  Lê Minh Nhựt, tổ 
5, ấp T , xã H, huyện C, T phố  Hồ Chí Minh theo Văn bản ủy quyền ngày 
10/3/2017. (Ông T có mặt tại phiên tòa) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Ngọc N, sinh năm 
1957; địa chỉ cư trú: 167 Lê Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (Bà N vắng mặt ngày 04/07/2017, có mặt ngày 20/07/2017) 

Người kháng cáo: Bà Phạm Tuyết M và ông Phạm Văn L. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 26/9/2015, bản tự khai ngày 26/11/2015, các biên 
bản ngày 20/01/2016, ngày 26/01/2016, ngày 13/7/2016, ngày 09/01/2017 
nguyên đơn bà Trần Thị Nhi V trình bày:  

Năm 2014, bà V nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Phạm 
Ngọc N diện tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc tại đường 
Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh, bà V đã được ủy ban nhân 
dân huyện C cấp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất số BU 209987, số vào sổ CH 05864 ngày 23/7/2014. 

Nay yêu cầu các bị đơn phải trả lại tổng diện tích đất lấn chiếm trái phép là 
83,6m2 (trong đó ông T, bà  M phải trả lại 1l,4m2, ông L trả lại 72,2m2) thể 
hiện lần lượt tại vị trí Nhà 1, Nhà 2, Nhà 3, Nhà 4 của Bản vẽ sơ đồ nhà đất do 
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại - Đo đạc và Bản đồ G lập ngày 
12/5/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện C kiểm tra nội nghiệp 
ngày 01/6/2016 .  

Trường hợp ông L đồng ý tự tháo dỡ căn nhà trả lại đất trống trong vòng 03 
tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật thì nguyên đơn tự nguyện hỗ trợ 
tiền di dời nhà là 30.000.000 đồng, giao tiền một lần ngay sau khi bản án có hiệu 
lực pháp luật, đồng thời đồng ý để cho ông T, bà  M được tiếp tục sử dụng diện 
tích đất lấn chiếm (có 01 phần ki-ốt tiệm uốn tóc) trong thời hạn 05 năm kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Bị đơn ông Phạm Văn T  trình bày tại bản tự khai ngày 18/01/2016, ngày 
26/01/2016 và các biên bản hòa giải như sau:  

Căn nhà và đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do cha ông cho từ trước 
tháng 4/1975. Năm 2001 nhà bị cháy nên ông mới làm căn nhà nhỏ hiện nay, 
phần điện tích đất dôi dư ra ông cho con trai là Lâm sử dụng cất nhà (sát nhà 
ông), căn ki-ốt tiệm uốn tóc do con gái (Phạm Tuyết M khai thác sử dụng trước 
năm 2010), được sự đồng ý của em gái ông (bà Phạm Ngọc N). Năm 2005, bà N 
kiện đòi diện tích đất mà ông và ông L sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C đã 
ra Quyết định số 11/QĐ- CNTT ngày 21/10/2005 công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự . Năm 2014, bà N có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
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với bà V đối với diện tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc 
tại đường Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh. Nay ông không 
đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại bản tự khai ngày 19/01/2016 và các biên bản bị đơn bà Phạm Tuyết M 
trình bày:  

Cha của bà là ông T đã bỏ ra toàn bộ tiền xây dựng căn ki-ốt tiệm uốn tóc, 
đến năm 2004 bà trực tiếp khai thác sử dụng từ tiệm tạp hóa T tiệm uốn tóc cho 
đến nay. Nay bà không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại tự khai ngày 19/01/2016 và các biên bản bị đơn ông Phạm Văn L trình 
bày:  

Năm 2003, cha của ông (ông T) cho ông sử dụng đất cất nhà (sát nhà ông 
T) ngang 4m x dài 15m, được sự đồng ý của bà N. Năm 2005, bà N kiện đòi 
diện tích đất do ông T sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C đã công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự theo Quyết định số 11/QĐ-CNTT ngày 
21/10/2005. Năm 2014, bà N chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà V. Nay 
ông không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/9/2016 người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan bà Phạm Ngọc,Mứng trình bày:  

Năm 2010, ông T xây dựng ki-ốt tiệm uốn tóc, ông L xây dựng nhà; năm 
2005 bà N kiện đòi diện tích đất do ông T sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C 
đã công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo Quyết định số 11/QĐ-CNTT 
ngày 21/10/2005.  

Năm 2014, bà N chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà V đối với diện 
tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc tại đường Lê Minh 
Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh và bà V đã được Ủy ban nhân dân 
huyện C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất số BU 209987, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 05864 ngày 
23/7/2014. 

Nay bà đồng ý với yêu cầu và tự nguyện của nguyên đơn.  

Bà N xin vắng mặt những phiên hòa giải và xét xử. 

Tòa án nhân dân huyện C đã xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và 
quyết định tại Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 như sau: 
“Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị Nhi V.  

1. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn T, bà Phạm Tuyết M có 
trách nhiệm giao lại cho bà Trần Thị Nhi V diện tích đất trông 11,4m2 (cạnh 
ngang phía trước đường Lê Minh Nhựt là l,52m, cạnh dài 8,36m, cạnh ngang 
phía sau là l,34m, hiện có một phần ki-ôt tiệm uốn tóc) thuộc một phần thửa đất 
số: 37, tờ bản đồ số 54 xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 
BU 209987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 05864 ngày 23/7/2014 do Ủy 
ban nhân dân huyện C cấp cho bà Trần Thị Nhi V) thể hiện ở vị trí Nhà 1 
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(t.tolel) của Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH tư vấn xây dựng - thương 
mại - đo đạc và bản đồ G lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 
01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Nhi V để cho ông Phạm Văn T, bà 
Phạm Tuyết M được tiếp tục sử dụng diện tích đất có ki-ốt tiệm uốn tóc 11.4m2 
trong thời hạn 05 năm, tính từ ngày 17/3/2017, hết thời hạn này ông T bà  M tự 
tháo dỡ ki-ốt tiệm uốn tóc 11,4m2 trả lại đất trống cho bà V; chi phí tự tháo dỡ 
do ông T, bà  M chịu. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn L có trách nhiệm giao lại 
cho bà Trần Thị Nhi V diện tích đất trống 72,2m2 (cạnh ngang 3,84m, cạnh dài 
16,32m, cạnh ngang phía sau là 4,5lm) hiện có nhà cấp 4, chuồng heo, nhà vệ 
sinh thuộc một phần thửa đất số: 37, tờ bản đồ số: 54 xã T, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất số: BU 209987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 
05864. ngày 23/7/2014 do ủy ban nhân dân huyện C cấp cho bà Trần Thị Nhi V) 
thể hiện ở vị trí Nhà 2 (t.tole2), Nhà 3 (m.tole3), Nhà 4 (t.tole 4) của Bản vẽ sơ 
đồ nhà đất do Công ty TNHH tư vấn xây dựng - thương mại - đo đạc và bản đồ 
Phú Gia Thịnh lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 01/6/2016 của 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Nhi V để cho ông Phạm Văn L tự 
tháo dỡ nhà cấp 4, chuồng heo, nhà vệ sinh trên diện tích đất 72,2m2 trong thời 
hạn 04 tháng, tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, hết thời hạn này ông L 
tự tháo dỡ nhà trả lại đất trống cho bà V. 

Ghi nhận sự nguyện của bà Trần Thị Nhi V hỗ trợ cho ông L tiền di dời nhà 
là 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng, giao tiền một lần ngay sau khi bản án có 
hiệu lực pháp luật. 

Ghi nhận sự nguyện của bà Trần Thị Nhi V chịu toàn bộ chi phí đo vẽ và 
định giá.  

Thi hành án tại Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 
tiền chậm trả tương ứng vối thời gian chậm trả; nếu không có thỏa thuận thì thực 
hiện theo Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án và 
quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 31/03/2017, bị  đơn bà Phạm Tuyết M kháng cáo không đồng ý bản 
án sơ thẩm đã tuyên, yêu cầu xét xử phúc thẩm theo hướng công nhận phần diện 
tích 11m2 đất do bà quản lý sử dụng từ năm 2011 đến nay là của bà. 

Cùng ngày 31/03/2017, người đại diện của bị đơn Phạm Văn L có đơn 
kháng cáo yêu cầu bà Trần Thị Nhi V hỗ trợ tiền bồi thường di dời nhà để trả đất 
thỏa đáng và yêu cầu cho thời hạn 01 năm để tìm nơi ở mới. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bên đương sự không thỏa thuận được về Vệc 
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giải quyết vụ án. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo 
giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày:  

Theo bà Phạm Tuyết M – bị đơn kháng cáo và là người đại diện cho ông 
Phạm Văn T trình bày: Ông Phạm Văn T là người xây dựng ki - ốt vào năm 
2000 có diện tích 3m x 16m để bán tạp hóa, khi xây dựng không xin phép nhưng 
bà con xung quanh đều biết. Đến năm 2004, ông T cho bà  M phần ki - ốt này 
nhưng không làm giấy tờ. Đến năm 2006 bà  M sửa chữa ki-ốt để làm tiệm tóc 
như hiện nay. Phần đất làm ki - ốt là đất thuộc phần quyền của ông T, ranh đất 
giữa bà N và ông T là ranh theo hàng cây đủng đỉnh. Năm 2003, UBND xã xây 
nhà tình thương cho ông T, trước thời gian đó thì ki-ốt bán tạp hóa và nhà ông L 
đang ở hiện nay được xây dựng. Ki- ốt đã được thể hiện trên bản đồ hiện trạng 
vị trí do Trung tâm đo đạc bản đồ lập năm 2005. Bà cho rằng ki - ốt tồn tại 
trước, bà N xin cấp giấy chủ quyền sau là không đúng nên bà không đồng ý trả 
lại quyền sử dụng đất theo yêu cầu của nguyên đơn. 

Theo ông Phạm Văn T đại diện cho ông Phạm Văn L – người kháng cáo 
trình bày: Phần nhà ông L đang ở có nguồn gốc là đất gia tộc đã cho ông T, năm 
1990 ông L (lập gia đình) ra riêng nên cất nhà lá, năm 2003 ông T bỏ tiền ra xây 
lại có diện tích 4m x 16m. Khoảng sau năm 2005 ông L bỏ chi phí sửa chữa thay 
tole, lót nền, tô tường hết khoảng 50.000.000đ. Ông L đã có yêu cầu tính phần 
chi phí sửa chữa nhà nhưng cấp xét xử sơ thẩm không xét. Ông L yêu cầu bà V 
hỗ trợ chi phí dời nhà là 200.000.000đ. Ông T cũng trình bày là ông L có vợ 
trước là Huỳnh Thị Nam, đã ly hôn với bà Nam vào năm 2013 và không có con 
chung, hiện nay ông L đang sống với vợ sau là bà Nguyễn Thị Yến tại căn nhà 
này. 

Bà Trần Thị Nhi V – nguyên đơn trình bày: Bà là người nhận chuyển 
nhượng một phần đất của dì Phạm Ngọc N. Phần đất này trước ông T và bà N có 
tranh chấp quyền sử dụng đất và sau đó được giải quyết bằng Quyết định công 
nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT ngày 21/10/2005, trong 
đó bà N đồng ý cho ông T sử dụng phần đất theo hiện trạng nhà tình thương đã 
xây cho ông T, riêng phần đất các con ông T hiện đang sử dụng là ki ốt của bà  
M và nhà của ông L phải tháo dỡ để trả lại cho bà N, về phía bà N đồng ý giao 
cho ông T 5.000.000đ để tháo dỡ, di dời. Khoảng 03 năm sau bà N có giao tiền 
nhưng ông T không chịu nhận. Phần nhà của ông L trước được cất trên nền nhà 
của ông  M Xuân Hiệp, sau khi bán cho ông Hiệp, ông L mới cất lại trên phần 
đất hiện nay thuộc của quyền sử dụng của bà, nghĩa là nhà ông L được xây sau 
năm 2005. Nay bà yêu cầu bà  M tháo dỡ Ki - ốt trả lại cho bà 11,4 m2 đất trống, 
yêu cầu ông L tháo dỡ nhà trả lại cho bà 72,2m2 đất trống, bà đồng ý hỗ trợ cho 
ông L chi phí tháo dỡ nhà là 40.000.000đ như bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Bà Phạm Ngọc N – người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Năm 
2005, ông T và bà có tranh chấp quyền sử dụng đất và đã được giải quyết bằng 
quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT ngày 
21/10/2005, trong đó bà đồng ý cho ông T sử dụng phần đất theo hiện trạng nhà 
tình thương đã xây cho ông T, riêng phần đất các con ông T hiện đang sử dụng 
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là  M và Lâm phải tháo dỡ để trả lại cho bà, về phía bà đồng ý giao cho ông T 
5.000.000đ để tháo dỡ, di dời. Khoảng 03 năm sau bà giao tiền nhưng ông T 
không chịu nhận, bà cũng không yêu cầu thi hành án về thực hiện số tiền này. 
Sau đó bà chuyển nhượng lại đất cho cháu là Trần Thị Nhi V. Bà không có yêu 
cầu gì trong vụ tranh chấp này, chỉ có ý kiến cho rằng ông T và các con sử dụng 
phần đất tranh chấp hiện nay là không đúng. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát biểu tranh 
luận: Theo quyết định số 11 năm 2005 của Tòa án nhân dân huyện C công nhận 
sự thỏa thuận của các đương sự, bà N có trách nhiệm giao 5.000.000đ cho ông T 
và ông T có trách nhiệm tháo dỡ phần diện tích xây lấn ngoài phần diện tích 
thỏa thuận giữa ông T và bà N, bà N chưa thi hành số tiền 5.000.000đ, tuy nhiên 
thời hiệu thi hành án đã hết. Về Vệc nhà ông L được xây dựng trước hay sau 
năm 2005, lời trình bày của ông L còn nhiều bất nhất. Tuy nhiên, theo trình bày 
của bà V và bà N, căn nhà của ông L được xây dựng sau khi ông L bán nền nhà 
cũ cho ông Hiệp nên được xây sau năm 2005. Ki-ốt của bà  M cũng xây sau năm 
2005, thể hiện qua bản vẽ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do phần nhà của 
ông L và bà  M là xây dựng lấn chiếm, Tòa án cấp sở thẩm quyết định là có cơ 
sở nên đề nghị Hội đồng xét xử quyết định y án sơ thẩm. 

Đại diện Vện Kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm kết thúc phần tranh luận 
tại phiên tòa phúc thẩm trước khi nghị án, những người tiến hành tố tụng đã thực 
hiện đúng và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của 
Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đơn kháng cáo của bà  M và ông L nộp trong hạn luật định 
nên có cơ sở chấp nhận về mặt hình thức. Nội dung kháng cáo: Ông L yêu cầu 
bà V bồi thường thỏa đáng và cho lưu trú 01 năm để có thời gian và chi phí dời 
nhà đến nơi ở mới. Bà  M cho rằng bà đã xây nhà và sử dụng ổn định từ năm 
2000 nên không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu cấp phúc thẩm công 
nhận phần đất 11 m2 thuộc quyền sử dụng của bà. 

Nhận thấy : 

- Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương 
mại - Đo đạc và Bản đồ G lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 
01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C không thể hiện 
được ranh đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà V ngày 
23/07/2014 mà theo chỉ dẫn ranh của bà V là không có cơ sở.  

- Ông L có yêu cầu giải quyết chi phí sửa chữa nhà nhưng bản án sơ 
thẩm không xem xét mà tách ra T vụ kiện khác, nhận thấy yêu cầu này là liên 
quan trong vụ án, do vậy nếu tách T vụ kiện khác sẽ không thể giải quyết tranh 
chấp triệt để. 

- Lời khai của các đương sự về Vệc tháo dỡ nhà để trả lại đất cho bà N 
theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 11/QĐ 2005 ngày 21/10/2005 của 
Tòa án nhân dân huyện C chưa đủ cơ sở để xác định phần nhà đất phải tháo dỡ 
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theo quyết định này có phải là phần nhà đất ông L, bà  M đang sử dụng hiện nay 
và đang có tranh chấp hay không để xác định vụ Vệc đã được giải quyết hay 
chưa. 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà  M và ông L, hủy bản 
án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện C giải quyết lại. Các 
đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị đơn nộp và đã đóng tạm ứng án 
phí phúc thẩm trong thời hạn quy định nên được chấp nhận. 

Về nội dung kháng cáo: Bà  M yêu cầu xét xử phúc thẩm theo hướng công 
nhận phần diện tích 11 m2 đất do bà quản lý sử dụng từ năm 2011 đến nay là của 
bà, ông L yêu cầu bà Trần Thị Nhi V bồi thường và hỗ trợ tiền di dời nhà là 
200.000.000đ và yêu cầu cho thời hạn 01 năm để tìm nơi ở mới. Hội đồng xét 
xử xét thấy: 

Đơn khởi kiện của bà V nộp ngày 26/11/2015 xác định rõ yêu cầu là kiện 
đòi quyền sử dụng đất bị chiếm, đây là tranh chấp có mức án phí không giá 
ngạch nhưng Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án là tranh chấp quyền sử dụng đất, 
quyết định số 38/QĐST-DSST ngày 09/02/2017 đưa vụ án ra xét xử về tranh 
chấp quyền sử dụng đất,  là loại tranh chấp có giá ngạch và vượt quá yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn. 

Bà  M có yêu cầu xác định 11,4 m2 đất tranh chấp với bà V là đất của ông T 
và ông T đã cho lại bà  M, đây là yêu cầu phản tố và thuộc tranh chấp có giá 
ngạch nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét giải quyết. 

Bà V kiện yêu cầu bà  M, ông T, ông L tháo dỡ nhà để trả lại đất nhưng 
Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh những người đang cư ngụ trong các căn nhà 
thuộc diện có thể phải tháo dỡ để trả lại đất và đưa họ vào tham gia tố tụng với 
tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thiếu sót này ảnh hưởng trực tiếp 
đến quyền lợi và nghĩa vụ đối với họ khi giải quyết vụ án. 

Ông L có yêu cầu đòi bồi thường tiền chi phí sửa chữa nhà và tiền hỗ trợ di 
dời nhà là 200.000.000đ. Xét yêu cầu đòi bồi thường tiền chi phí sửa chữa nhà là 
yêu cầu phản tố có liên quan cần được giải quyết trong cùng vụ án nhưng cấp sơ 
thẩm chưa xem xét. Lời trình bày của các bên đương sự về thời điểm ông L xây 
dựng nhà trước và sau khi có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 
sự số 11/QĐ-CNTT ngày 21/10/2005 cũng có nhiều mâu thuẫn chưa được làm 
rõ, do đó Vệc quyết định quyền và nghĩa vụ của các bên theo bản án sơ thẩm là 
không đủ cơ sở.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T trình bày là ông L có 02 đời vợ, người đầu 
kết hôn trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2013, người thứ hai hiện đang 
chung sống với ông L trong căn nhà trên. Do đó cần thu thập lời khai và đưa hai 
người vợ của ông L vào tham gia tố tụng để xác định quyền và nghĩa vụ của họ 
trong Vệc chi phí sửa chữa nhà và nghĩa vụ tháo dỡ nhà nếu có. Đây là tình tiết 
mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. 

Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng - Thương mại - Đo đạc và Bản đồ G  lập ngày 12/5/2016, có kiểm 
tra nội nghiệp ngày 01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
C để xác định nghĩa vụ của bà  M hoàn trả 11,4 m2 và ông L hoàn trả 72,2 m2 
đất cho bà V là không đủ cơ sở, vì bản vẽ này không thể hiện được ranh đất theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà V ngày 23/07/2014, nên không 
xác định chính xác vị trí và diện tích đất bà  M, ông L đã lấn chiếm. 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT 
ngày 21/10/2005 của Tòa án nhân dân huyện C có nêu: “Sau 30 ngày kể từ ngày 
bà N giao 5.000.000đ, phía ông T phải có trách nhiệm tháo dỡ phần diện tích 
xây dựng lấn ra ngoài phần diện tích thỏa thuận giữa ông T và bà N (có căn nhà 
của ông T theo hiện trạng)”, vậy phần diện tích xây dựng lấn ra ngoài phần diện 
tích thỏa thuận giữa ông T và bà N đề cập trong Quyết định trên có bao gồm 
phần nhà đất ông L, bà  M đang quản lý sử dụng hay không vẫn chưa được cấp 
sơ thẩm làm rõ để xác định phạm V khởi kiện và quyền khởi kiện của nguyên 
đơn. 

Bản án sơ thẩm chấp nhận tòan bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi 
có nhiều tình tiết chưa được làm rõ là thiếu căn cứ. Tại cấp phúc thẩm, bị đơn bổ 
sung lời trình bày nên phát sinh tình tiết mới. Xét thấy do có quá nhiều tình tiết 
chưa được làm rõ mà cấp xét xử phúc thẩm không thể khắc phục được nên đề 
nghị của Vện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh về Vệc hủy bản án sơ thẩm 
để đưa về xét xử sơ thẩm lại là phù hợp, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 
đề nghị của Vện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh và chấp nhận kháng cáo 
của các bị đơn.  

Án phí phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên các đương sự kháng cáo 
không phải chịu, bà  M và ông L được nhận lại tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  

- Khoản 3 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 3 Điều 308, Khoản 1 
Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí tòa án;  
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1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phạm Tuyết M và ông Phạm 
Văn L. 

2. Hủy Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C và chuyển toàn bộ hồ sơ về giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm 
tại tòa án có thẩm quyền. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự kháng cáo không phải chịu án 
phí dân sự phúc thẩm, được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng 
án phí theo các biên lai số 0006308 ngày 31/03/2017 và 0006309 ngày 
31/03/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C. 

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

Nơi nhận:                                                                      THẨM PHÁN       
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- Vện kiểm sát nhân dân TP.HCM;    
- Tòa án nhân dân huyện C (kèm hs);                                              
- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C; 
- Các đương sự; 
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.   
 

                                                                           Nguyễn Thị Thanh Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi   9 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017. 

Tại phòng nghị án Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh. 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Ông Nguyễn Chí Sang 

Bà Phan Thị Liên 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 133/2017/DSPT ngày 19 tháng 
04 năm 2017 về Vệc “tranh chấp quyền sử dụng đất”. giữa: 

3. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nhi V, sinh năm: 1985; Địa chỉ cư trú: 40 
đường 11, khu phô" 5, thị trấn C, huyện C, T phô" Hồ Chí Minh (có mặt tại 
phiên tòa). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có Luật sư Đỗ Tấn 
Đ, sinh năm 1971, Văn phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư T phố Hồ Chí 
Minh (có mặt tại phiên tòa). 

4. Bị đơn:  

4.1. Ông Phạm Văn T, sinh năm: 1945; Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh Người đại diện của ông T có bà Phạm 
Tuyết M, sinh năm 1976 theo Văn bản ủy quyền ngày 29/8/2016 và 12/07/2017. 

4.2. Bà Phạm Tuyết M, sinh năm 1976;  Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà  M có mặt tại phiên tòa) 

4.3. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1969;  Địa chỉ cư trú: 161/1C Lê Minh 
Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện Củ  Chi, T phố Hồ Chí Minh.  Người đại diện hợp 
pháp  của ông L có có ông Phạm Văn T, sinh năm 1972, Địa chỉ cư trú: 161/1A  Lê 
Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố  Hồ Chí Minh theo Văn bản ủy quyền 
ngày 10/3/2017. (Ông T có mặt tại phiên tòa) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Ngọc N, sinh năm 
1957; địa chỉ cư trú: 167 Lê Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (vắng mặt ngày 04/07/2017, có mặt ngày 20/07/2017) 

  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Hội đồng xét xử biểu quyết 3/3, quyết định: 

Căn cứ:  

- Khoản 3 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 3 Điều 308, Khoản 1 
Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí tòa án;  

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phạm Tuyết M và ông Phạm Văn 
L. 

2. Hủy Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C và chuyển toàn bộ hồ sơ về giải quyết lại theo thủ tục 
sơ thẩm tại tòa án có thẩm quyền. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự kháng cáo không phải chịu án 
phí dân sự phúc thẩm, được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền 
tạm ứng án phí theo các biên lai số 0006308 ngày 31/03/2017 và 
0006309 ngày 31/03/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C.. 

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

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả T Vên Hội đồng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đây: 

T VÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Nguyễn Chí Sang 

 

 

 

    Phan Thị Liên 

 

 

 

Nguyên Thị Thanh Hiền 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 119/2021/DS-PT. 

Ngày: 17 -  9 - 2021. 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.              

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Thông Kbuôr 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Huờn 

       2. Ông Vũ Văn Tú 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Khắc Anh – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Hải Anh - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 17/9/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử công khai 

vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 88/2021/TLPT-DS, ngày 26/5/2021 về việc 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2021/DS-

ST ngày 09/4/2021 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2021/QĐ-PT ngày 

30/6/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 107/2021/QĐ-PT ngày 12/7/2021 giữa 

các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Phi H, sinh năm 1971; Vắng mặt 

Địa chỉ: Đường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Phi H:  Ông Nguyễn Đức D, 

sinh năm 1992; (Văn bản ủy quyền ngày 29/6/2020) xin xét xử vắng mặt 

Địa chỉ: Đường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

- Bị đơn: Ông Phạm Đức K, sinh năm 1954; Có mặt 

Địa chỉ: Đường N, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người kháng cáo: Bị đơn ông Phạm Đức K. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn là ông Nguyễn Đức D trình bày: 

Do có quan hệ quen biết với nhau nên ngày 24/8/2016, ông Nguyễn Phi H 

có cho ông Phạm Đức K vay số tiền là 120.000.000 đồng, thời hạn vay là 01 năm 

từ ngày 24/8/2016 đến ngày 24/8/2017; lãi suất thỏa thuận là 2%/tháng. Đến hạn 

trả nợ, ông H đã nhiều lần thông báo qua điện thoại cũng như gặp trực tiếp để đòi 

nợ nhưng ông K lại luôn tìm cách trốn tránh, chây lỳ không chịu trả nợ cho ông 
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H theo đúng cam kết. Kể từ thời điểm vay tiền cho đến nay, ông K chưa trả cho 

ông H được bất kỳ khoản tiền gốc hay lãi nào. Do vậy, ông Nguyễn Phi H đã khởi 

kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Phạm Đức K phải trả số tiền nợ gốc là 

120.000.000 đồng và tiền lãi suất theo quy định pháp luật kể từ ngày 24/8/2016 

đến thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án. Ông Nguyễn Phi H cũng xác định chỉ cho cá 

nhân ông Phạm Đức K vay tiền nên ông K phải có trách nhiệm trả nợ, không liên 

quan đến vợ ông K. Ông H không biết vợ ông K là ai nên không thể cung cấp 

thông tin cho Tòa án. 

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Phạm Đức K trình bày: Trong quá 

trình kinh doanh, ông K có vay của ông Nguyễn Phi H số tiền là 100.000.000 

đồng), nhưng ông H yêu cầu ghi là 120.000.000 đồng với lý do là cộng luôn cả 

tiền lãi. Sau này trả thừa thì ông H đưa lại nên ông K đã viết giấy vay là 

120.000.000 đồng. Sau đó, ông K có đưa cho ông H giữ 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ 

nhãn hiệu MITSUBISHI, màu xanh, có biển số 47A-068.56 cùng toàn bộ giấy tờ 

xe. Hiện nay chiếc xe và giấy tờ xe ông H quản lý. Trong thời gian qua, ông K đã 

trả cho ông H tổng số tiền là 60.700.000 đồng (do ông Não Cường T là người 

nhận) và tổng số tiền ở khách sạn do ông K quản lý mà ông H thu tiền là 

43.868.000 đồng. Tổng cộng là 104.568.000 đồng.  

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2021/DS-ST ngày 09/4/2021 của Toà án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:  

Căn cứ khoản 2 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; a khoản 1 Điều 39; Điều 

147; Điều 161; Điều 162; Điều 220; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 266; Điều 

271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ các Điều 463; khoản 5 Điều 466; Điều 468; Điều 470 Bộ luật dân 

sự 2015. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa 

án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Phi 

H về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Buộc ông Phạm Đức K phải có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Phi H tổng số 

tiền: 197.200.000đồng. Trong đó: số tiền nợ gốc là 120.000.000 đồng và tiền lãi 

suất là 77.200.000 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên quyết định về án phí, quyền kháng cáo 

cho các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 22/4/2021, bị đơn ông Phạm Đức K nộp đơn kháng cáo với nội dung: 

Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo đề nghị giữ nguyên nội dung 

kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:  
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- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Đề nghị xét xử vắng mặt những người không 

có mặt tại phiên tòa. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 

310 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, chấp nhận đơn kháng cáo của bị đơn ông 

Phạm Đức K, hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2021/DS-ST ngày 

09/4/2021 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa, ý kiến của nguyên đơn, bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

đương sự, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Đơn kháng cáo bị đơn ông Phạm Đức K được nộp trong thời hạn luật định, 

đã đóng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định nên Tòa án cấp phúc thẩm 

thụ lý, giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm là phù hợp. Tại phiên tòa, đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ Điều 

296, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt. 

[2] Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, quá trình tranh luận 

tại phiên tòa, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng 

xét xử xét thấy: 

Quá trình làm việc tại Tòa án cấp sơ thẩm, tại Biên bản đối chất ngày 

08/9/2020 (bút lục số 25) của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, các 

đương sự đều thừa nhận sự việc ngày 24/8/2016 ông Phạm Đức K có ký giấy vay 

tiền của ông Nguyễn Phi H và ông H đã nhận cầm cố của ông K 01 xe ô tô 07 chỗ, 

hiệu MITSUBISHI, có đặc điểm màu sơn xanh biển số 47A-068.56 mang tên ông 

Phạm Đức K để đảm bảo cho việc vay tiền trên. Ông K đã giao xe và toàn bộ giấy 

tờ xe cho ông H, việc cầm cố không được lập thành văn bản nhưng đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn thừa nhận là đúng và có cung cấp cho Tòa án Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô bản phô tô đã được đối chiếu bản chính đối với chiếc 

xe nêu trên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn khai vì không hiểu pháp luật nên không yêu 

cầu Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đối với tài sản bảo đảm trong cùng vụ án mà 

đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột để yêu cầu nguyên 

đơn ông Nguyễn Phi H trả lại chiếc xe đã cầm cố nói trên và được Tòa án nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý ngày 12/3/2021. Nhưng tại phiên tòa hôm 

nay, ông có nguyện vọng được giải quyết yêu cầu này trong cùng vụ án và có 

cung cấp cho Tòa án đơn xin rút đơn khởi kiện vụ án kiện đòi tài sản là chiếc xe 
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ô tô mà ông đã khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, đây được 

xem là tình tiết mới phát sinh trong vụ án. 

Xét thấy, việc vay tiền giữa ông H và ông K có thực hiện biện pháp bảo đảm 

là cầm cố xe ô tô nên khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay thì cần giải quyết 

luôn về tài sản bảo đảm và tại phiên tòa bị đơn cũng yêu cầu được giải quyết tài 

sản bảo đảm trong cùng việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng vay tài sản. Do 

đó, cần chấp nhận kháng cáo, chấp nhận yêu cầu của bị đơn tại phiên tòa, hủy toàn 

bộ bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ 

án theo thủ tục sơ thẩm thì mới giải quyết triệt để vụ án. 

[3] Về án phí:  

Án phí dân sự sơ thẩm sẽ được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ tục 

sơ thẩm. 

Kháng cáo được chấp nên bị đơn không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Áp dụng khoản 3 Điều 29 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 và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Phạm Đức K.  

Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2021/DS-ST ngày 09/4/2021 của 

Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyển hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại vụ 

án theo thủ tục sơ thẩm. 

- Về án phí:  

+ Án phí dân sự sơ thẩm: Sẽ được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ 

tục sơ thẩm. 

+ Án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn là ông Phạm Đức K không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm. 

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

Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;       

- TAND TP. Buôn Ma Thuột;  

- Chi cục THADS TP. B; (Đã ký) 

- Các đương sự; 

- Công thông tin điện tử Tòa án; 

- Lưu hồ sơ vụ án.      Y Thông Kbuôr  

128



1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 120/2019/DS-PT 

Ngày 02-8-2019 

V/v Tranh chấp lối đi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Anh Tuấn 

                              Ông Nguyễn Văn Chung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Nguyên –Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Bà Nguyễn Thị Hải Anh - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 84/2019/TLPT- DS ngày 09 tháng 4 năm 2019, 

về việc “Tranh chấp lối đi.” 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2019/DS - ST ngày 28 tháng 02 năm 2019, của 

Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 124/2019/QĐ - PT ngày 15 tháng 5 năm 

2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Quang P, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1962; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn Tiến 

T1 - Luật sư văn phòng Luật sư BK, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: 306 X, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Tô Viết N, sinh năm 1975 và bà Hồ Thị H, sinh năm 1983; 

địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (Phiên tòa ngày 05/7 ông N có mặt, 

phiên tòa ngày 02/8 ông N vắng mặt). 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Hồ Thị H: Bà Hồ Thị H1; địa chỉ: Thôn 

Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk ( Phiên tòa ngày 05/7 bà H1 có mặt, phiên tòa 

ngày 02/8 bà H1 vắng mặt). 

3. Người làm chứng: 

3.1. Ông Trần Văn H2, sinh năm 1976; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh 

Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.2. Ông Nguyễn Đình V, sinh năm 1975; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.3. Bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh 

Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.4. Ông Nguyễn Tất T3, sinh năm 1967; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.5. Ông Phan Phúc H3, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.6. Bà Vũ Thị M, sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk 

Lắk (Vắng mặt). 

3.7. Ông Nguyễn Đăng G, sinh năm 1964; địa chỉ: Thôn Y1, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk(Vắng mặt). 

3.8. Bà Trần Thị X, sinh năm 1960; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh 

Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.9. Ông Trần Quang H4, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt). 

3.10. Ông Tô Viết T4; địa chỉ: Thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (Vắng 

mặt). 

Người kháng cáo: Ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn ông Trần Quang P, bà Nguyễn Thị T trình bày: 

Năm 1996, gia đình ông P, bà T nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đăng 

G (trú tại: thôn Y1, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk) một thửa đất diện tích khoảng 

4.000m2 tại thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Lắk. Khi nhận chuyển nhượng hai 
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bên chỉ thỏa thuận bằng miệng và không đề cập về lối đi. Ông P, bà T không biết 

rằng thửa đất nhận chuyển nhượng không có lối đi vào bởi trước đó vẫn thấy ông 

G đi vào bằng lối đi rộng khoảng 3m, dài khoảng 30m, từ đường liên thôn. 

Sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất thì ông P, bà T đã đến canh tác sử dụng 

trồng cà phê và vẫn đi bằng con đường nêu trên từ đó đến nay không ai nói gì. 

Ngày 10/9/2004, gia đình ông P, bà T được UBND huyện L cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AA 207087, thửa đất số 367, tờ bản đồ số 07, diện tích 

4.365m2, đất trồng cà phê. Thửa đất của gia đình ông P, bà T có tứ cận như sau: 

- Phía Đông và phía Bắc giáp đất rẫy và ruộng ông Tô Viết N; 

- Phía Tây giáp đất rẫy cà phê, điều của ông Trần Quang T5; 

- Phía Nam giáp đất ruộng ông Phan Phúc H3; 

Như vậy, thửa đất của ông P, bà T bị bao bọc bởi các thửa đất hộ liền kề nên 

không có lối đi ra đường liên thôn. 

Trước đây, phía Đông thửa đất của ông P, bà T là mảnh rẫy của gia đình ông 

Nguyễn Văn S (nay đã chết), bà Vũ Thị M (trú tại thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh 

Đắk Lắk). Tại thời điểm này, gia đình ông S, bà M đã nói cho ông P, bà T làm con 

đường giáp ranh ruộng ông Phan Phúc H3 nhưng hoàn cảnh lúc đó khó khăn nên 

ông P, bà T chưa làm được thì ông S lại cho con rể là ông Nguyễn Đình V mảnh 

rẫy đó. Ông V không sử dụng mà sang nhượng cho người khác, hiện nay mảnh rẫy 

trên do ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H sử dụng và đã được UBND huyện L cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Từ khi ông N nhận chuyển nhượng mảnh rẫy trên đến nay đã được khoảng 7 – 

8 năm thì năm nào ông P, bà T cũng đều đến nhà ông N để đề nghị ông N, bà H để 

lại cho ông P, bà T một con đường để đi nhưng ông N nói “từ từ”. Tại thời điểm 

này, ông P, bà T cũng đã nhờ ông Trần Văn S1 (Trưởng thôn Y2, xã Đ) cùng ông 

P, bà T đến thương lượng với ông N, bà H 02 lần nhưng không được. Suốt 3 – 4 

năm nay ông P, bà T đã nhiều lần đến đề nghị ông N, bà H và cũng đã nhờ ông Tô 

Viết T4 (nay là Trưởng thôn Y2, xã Đ, huyện L) đi cùng để thương lượng mong 

ông N, bà H dành cho con đường nhỏ để có lối đi, để gia đình ông P, bà T có thể 

vận chuyển phân bón, cà phê đến mùa thu hoạch vì hiện nay bờ ruộng quanh thửa 
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đất của ông P, bà T cũng đã bị các hộ liền kề rào lại, không còn lối đi nào khác, 

nhưng ông N, bà H vẫn không chấp nhận. 

Do lối đi qua mảnh rẫy của ông N (giáp ruộng ông Phan Phúc H3) là lối đi đã 

được hình thành từ lâu (trước khi ông P, bà T nhận chuyển nhượng đất năm 1996) 

mà gia đình ông P, bà T đã sử dụng từ trước đến nay là thuận tiện, hợp lý và thiệt 

hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Do đó, ông P, bà T khởi kiện 

yêu cầu Tòa án buộc ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H phải dành cho ông Trần Quang 

P, bà Nguyễn Thị T một lối đi từ lô đất của ông N, bà H cho đến đường liên thôn. 

Vị trí tứ cận lối đi: 

- Phía Đông giáp đường liên thôn cạnh dài 03m; 

- Phía Tây giáp đất ông Trần Quang P, bà Nguyễn Thị T dài 03m; 

- Phía Nam giáp đất ông Phan Phúc H3 cạnh dài 30m; 

- Phía Bắc giáp đất ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H dài 30m. 

Tổng diện tích lối đi mà ông N, bà H phải dành cho ông P, bà T là 90m2. Buộc 

ông N, bà H phải tháo dỡ, di dời tài sản có trên diện tích đất yêu cầu mở lối đi (05 

trụ bê tông cao 2m, cạnh vuông 0,15m, khoảng 20m dây thép gai). Đồng thời buộc 

ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để làm thủ tục tách quyền sử dụng diện tích đất có lối đi theo quy định của 

pháp luật. Ông P, bà T sẽ có nghĩa vụ đền bù thiệt hại phần diện tích mở lối đi cho 

ông N, bà H là chủ sở hữu bất động sản liền kề theo kết luận về giá của Hội đồng 

định giá tài sản huyện L. 

* Bị đơn ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H trình bày: 

Ông N, bà H không nhất trí với ý kiến của ông P, bà T. Vào năm 2010, ông N, 

bà H nhận chuyển nhượng của ông Bùi Văn Chính một mảnh đất nông nghiệp để 

trồng lúa nước. Đến ngày 12/12/2011 đã được UBND huyện L cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BG626291, thửa đất số 372, tờ bản đồ số 39, diện tích 

474,1m2 tại thôn Y2, xã Đ, huyện L. Sau khi nhận chuyển nhượng ông N, bà H đã 

canh tác trồng lúa nước 01 vụ/năm đến nay không có ai tranh chấp. Đối với gia 

đình ông P, bà T là người nhận chuyển nhượng rẫy của ông Nguyễn Đăng G, trong 

quá trình canh tác ông P, bà T khi thì đi lối đi phía sau giáp ranh giữa đất ruộng 
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của ông Phan Phúc H3 và ông Trần Quang T5 để ra đường liên thôn, khi thì đi 

bằng lối đi trên đường bờ ruộng giáp ranh giữa ruộng ông H3 và ông N, bà H. Qua 

nhiều lần ông P, bà T đến nhà ông N, bà H xin thương lượng, thỏa thuận hoặc mua 

bán đổi đất để mở lối đi ra đường liên thôn, song nghĩ đến chỗ bà con hàng xóm 

cùng làm rẫy gần với nhau nên hai vợ chồng ông N, bà H có đồng ý đổi đất với 

ông P, bà T là đất ở phía sau lưng nhà ông N, bà H; hai bên chỉ thỏa thuận bằng 

miệng. Sau khi hai bên đã thỏa thuận miệng nhưng ông P, bà T không thực hiện 

theo sự thỏa thuận trên mà còn có những lời nói thách thức, thiếu tế nhị, khiếm 

nhã, vì vậy từ những lý do trên nên ông N, bà H đã đổi ý không đổi đất cho ông P, 

bà T nữa. Việc ông P, bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông N, bà H 

phải dành phần đất mở lối đi qua trên diện tích đất ruộng của nhà mình thì ông N, 

bà H không chấp nhận. 

* Người làm chứng ông Tô Viết T4 khai: 

Quá trình ông làm Trưởng thôn Y2, xã Đ, huyện L thấy rằng thực tế gia đình 

ông P, bà T có canh tác một thửa đất rẫy cà phê diện tích khoảng 4,5 sào tại thôn 

Y2, xã Đ, huyện L từ năm 1996 cho đến nay không có lối đi ổn định. Thửa đất rẫy 

bị vây bọc bởi rẫy cà phê và ruộng của ông N, bà H; bị vây bọc bởi ruộng nước của 

ông Phan Phúc H3 và bị vây bọc bởi rẫy cà phê, điều của ông Trần Quang T5. Vì 

vậy, ông P, bà T muốn mở lối đi ra đường liên thôn chỉ có một lối đi rộng khoảng 

0,4m, dài khoảng 30m là bờ ruộng chung giữa ông Phan Phúc H3 và ông Tô Viết 

N. Mặc dù sự việc xảy ra tranh chấp giữa ông P, bà T và ông N, bà H đã được Ban 

tự quản thôn Y2 tiến hành mời hai bên gia đình để hòa giải nhưng ông P, bà T 

không chịu đổi 01 hàng cà phê cho ông N để ông N dành một phần đất mở lối đi 

rộng 03m theo đường bờ ruộng giáp ranh với ruộng ông H3 đi ra đường liên thôn; 

do hòa giải không thành nên Trưởng thôn Y2 đã chuyển biên bản hòa giải đến 

UBND xã Đ để giải quyết, còn kết quả giải quyết như thế nào thì Ban tự quản thôn 

Y2 không được biết. 

* Người làm chứng ông Trần Văn H2 khai: 

Ông H2 cư trú tại thôn Y2, xã Đ, huyện L từ năm 1995 và làm rẫy cà phê 

cách rẫy ông P, bà T và ông N, bà H khoảng 70m. Ông H2 có biết sau khi ông P, 
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bà T mua rẫy của ông G thì ông P, bà T làm rẫy không có lối đi ổn định. Nếu 

ruộng đang canh tác thì ông P, bà T sử dụng lối đi bờ ruộng ranh giới giữa ruộng 

ông Phan Phúc H3 và ông Tô Viết N, nếu ruộng không canh tác thì đi băng qua 

ruộng hoặc sử dụng lối đi qua rẫy điều của ông Trần Quang T5. 

* Người làm chứng ông Nguyễn Đình V khai: 

Ông V có canh tác thửa đất rẫy mà nay thành đám ruộng của vợ chồng ông N, 

bà H tranh chấp lối đi với ông P, bà T. Thời gian ông V canh tác từ năm 2000 thì 

thấy ông P, bà T có sử dụng 03 lối đi; một lối đi băng qua bờ ao rẫy của ông T5; 

lối thứ 2 đi băng qua bờ ruộng của ông H3; lối đi thứ 3 đi băng qua ruộng (trước 

đây là rẫy) của ông N, bà H. 

* Người làm chứng bà Nguyễn Thị T2 (vợ ông Trần Quang T5) khai: 

Vợ chồng ông bà T2 làm rẫy điều sát với rẫy cà phê của ông P, bà T và ruộng 

của ông N, bà H. Quá trình làm rẫy gần nhau thì hàng ngày thấy ông P, bà T 

thường sử dụng lối đi trên bờ ruộng giáp ranh giới giữa ông Phan Phúc H3 và ông 

N, bà H; thỉnh thoảng có đi băng qua vườn điều của bà T2, ông T5; có khi ông H3 

không canh tác ruộng thì ông P, bà T đi băng qua ruộng của ông H3 để đi ra đường 

liên thôn cho thuận tiện. Nhìn chung ông P, bà T làm rẫy ở bên trong đã bị vây bọc 

bởi các rẫy hộ liền kề xung quanh, vì vậy ông P, bà T không có lối đi ra vào đường 

liên thôn ổn định; ngoài ra bà T2 không biết gì thêm. 

* Người làm chứng ông Nguyễn Tất T3 khai: 

Ông T3 vào thôn Y2, xã Đ, huyện L sinh sống từ năm 1995 đến nay thấy ông 

P, bà T làm rẫy không có lối đi ổn định. Khi ông H3, ông N không canh tác ruộng 

thì vợ chồng ông P, bà T thuận chỗ nào thì đi băng qua ruộng đó để đi đến đường 

liên thôn, khi ông H3 và ông N canh tác ruộng thì ông P, bà T đi bộ đường bờ 

ruộng giáp ranh giới giữa ông H3 và ông N; còn khi đi xe máy cày thì ông P, bà T 

lại đi băng qua rẫy điều của ông T5. Ngoài ra ông T3 không biết gì thêm. 

* Người làm chứng ông Phan Phúc H3 khai: 

Ông H3 làm ruộng ở gần rẫy của ông P, bà T từ năm 1991 đến nay, trước năm 

2012 ông H3 làm ruộng trồng lúa nước 01 vụ thì ông P, bà T sử dụng lối đi không 

ổn định, thường hay đi băng qua ruộng của người khác để vào rẫy cà phê của mình. 

134



7 

 

Đến năm 2012, khi ông H3 làm ruộng 02 vụ thì thường ngày ông P, bà T đi bộ sử 

dụng lối đi từ đường liên thôn qua bờ ruộng ranh giới giữa ông H và ông N để đi 

vào rẫy cà phê; khi xe máy cày chở phân bón thì ông P, bà T sử dụng lối đi từ 

đường liên thôn ở phía rẫy giáp rẫy ông T5. Quá trình làm rẫy ông P và bà T rất 

khó khăn về lối đi, chính vì vậy ông P, bà Thành có 02 lần đề nghị xin mở lối đi 

qua đất ruộng của ông H3 nên ông H3 thấy lối đi bất lợi nên ông H3 đề nghị lấy 

phần bụng của đường bờ ruộng và 02 góc ở 02 đầu mở lối đi vào rẫy cà phê nhưng 

ông P không thỏa thuận được với ông N nên bất thành. Đến khi Tòa án vào xem 

xét, thẩm định tại chỗ thì ông H3 mới biết là ông P, bà T yêu cầu mở lối đi qua 

toàn bộ trên phần đất ruộng của ông N. 

* Người làm chứng bà Vũ Thị M khai: 

Vào năm 1999, bà M có làm rẫy gần rẫy của ông P, bà T. Đến năm 2000, rẫy 

đó bà M lại cho con rể là anh Nguyễn Đình V, sau đó anh V cũng không làm rồi 

bán lại cho người khác thì bà M không biết. Trong thời gian bà M làm rẫy đó thì 

thấy ông P, bà T dùng lối đi thường băng qua rẫy của bà M (nay thành ruộng) để đi 

ra đường liên thôn; nay bà M không làm rẫy ở đó nữa nên bà M không biết. 

* Người làm chứng ông Nguyễn Đăng G khai: 

Vào năm 1999, ông G có bán cho ông P, bà T một đám rẫy diện tích khoảng 

04 sào (4.000m2) ở thôn Y2, xã Đ liền kề với rẫy ông K, T6 (nay là rẫy ông Trần 

Quang T5), phía Nam là ruộng của ông H3, phía Đông giáp rẫy bà M (nay là ruộng 

của ông Tô Viết N). Thời gian ông G làm ruộng trước năm 1999 thì ông G đi ra 

đường liên thôn là lối đi không ổn định, khi thì đi băng qua ruộng của ông H3, khi 

thì đi băng qua rẫy của bà M và khi thì đi băng qua rẫy của ông K, vì vậy không có 

lối đi nào cụ thể. Đến khi ông G bán rẫy cho ông P, bà T thì hai bên cũng không đề 

cập gì về lối đi, tức là ông P, bà T tự liên hệ lối đi với các hộ liền kề để ra đường 

liên thôn; vì ông G không còn làm rẫy ở đó nữa nên việc ông P, bà T tranh chấp về 

lối đi với ông N, bà H thì không liên quan đến ông G. 

* Người làm chứng bà Trần Thị X khai: 

Bà X không nhớ thời gian nào nhưng bà có mua đất rẫy của ông Trần Quang 

H4 (nay là đất ruộng của ông N, bà H đang sử dụng) sau đó bán lại cho ông N, bà 
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H vào năm 2007. Trong thời gian bà X làm ruộng ở đó có thấy ông P, bà T đi băng 

qua rẫy của bà để đi ra đường liên thôn; sau này bà múc thành ruộng thì ông P, bà 

T thường hay đi lối đường bờ ruộng giáp ranh giữa ruộng của bà với ruộng của ông 

H3; ngoài ra bà không biết gì thêm. 

* Người làm chứng ông Trần Quang H4 khai: 

Ông H4 không nhớ năm nào nhưng mảnh rẫy bà Vũ Thị M cho ông V, rồi sau 

đó ông V không làm và có bán lại cho ông H4 nhưng diện tích không nhớ cụ thể; 

đến khoảng 01 năm sau thì ông H4 lại bán cho bà Trần Thị X, bà X có bán lại cho 

ai hay không thì ông H4 không biết. Ông H4 không biết ông P, bà T có sử dụng lối 

đi qua rẫy ông H4 hay không. 

* Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2019/DS-ST ngày 28/02/2019, của Tòa án 

nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn cứ Điều 245; Điều 254; Điều 585; Điều 589; Điều 175; Điều 357 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a, c khoản 1 Điều 39; 

Điều 144; Điều 147; điểm a khoản 3 Điều 165; khoản 1 Điều 166; Điều 211; Điều 

220; Điều 235; điểm c khoản 2 Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 202; Điều 203 Luật Đất đai 2013. 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Quang P và bà 

Nguyễn Thị T về việc yêu cầu dành một lối đi qua bất động sản liền kề đối với ông 

Tô Viết N, bà Hồ Thị H. 

2. Buộc ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H phải dành cho ông Trần Quang P, bà 

Nguyễn Thị T một lối đi từ thửa đất của ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H cho đến 

đường công cộng (đường liên thôn). Vị trí tứ cận: 

- Phía Đông giáp đường liên thôn, cạnh dài 3m; 

- Phía Tây giáp đất ông P, bà T, cạnh dài 3m; 

- Phía Nam giáp đất ông Phan Phúc H3, cạnh dài 30m; 
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- Phía Bắc giáp đất ông N, bà H, cạnh dài 30m. 

Diện tích đất mở lối đi là 90m2 nằm trong tổng diện tích 474,1m2, thửa đất số 

372, tờ bản đồ số 39, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG626291 do 

UBND huyện L cấp cho hộ ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H ngày 12/12/2011 (có sơ 

đồ phác họa kèm theo). 

3. Buộc ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H phải tháo dỡ, di dời tài sản có trên diện 

tích đất yêu cầu mở lối đi gồm 05 trụ bê tông cao 2m, cạnh vuông 0,15m, khoảng 

20m dây thép gai. 

4. Kiến nghị UBND huyện L chỉnh lý lại diện tích đất mở lối đi 90m2 nằm 

trong tổng diện tích 474,1m2, thuộc thửa đất số 372, tờ bản đồ số 39, tại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BG626291 do UBND huyện L đã cấp cho hộ 

ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H ngày 12/12/2011. 

5. Buộc ông Trần Quang P và bà Nguyễn Thị T phải có nghĩa vụ đền bù diện 

tích 90m2 đất mở lối đi qua bất động sản liền kề cho ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H 

với số tiền là 2.160.000đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành 

án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo quy định 

pháp luật. 

Ngày 08/3/2019 ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

với nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xác định lối đi có chiều ngang 03 mét, chiều dài 

30 mét trên đất của ông N, bà H có kết quả định giá là 2.160.000đ là quá thấp so 

với giá trị thực tế. Nếu buộc phải mở lối đi như vậy qua rẫy của ông N, bà H thì 

ông P, bà T phải bù số tiền chênh lệch là 30.000.000đồng cho ông N, bà H nếu 

không đồng ý thì ông N, bà H có nguyện vọng được đổi lấy 01 hàng cà phê trên đất 

của ông P, bà T để ông P, bà T mở lối đi trên đất của ông N, bà H. Cấp sơ thẩm xét 

xử là chưa khách quan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét toàn bộ nội dung vụ án. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bị đơn giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày quan 

điểm: Diện tích đất 4.365m2, thửa đất số 367, tờ bản đồ số 7 của ông P, bà T bị 

vây bọc bởi các bất động sản liền kề, cụ thể: Phía Đông bị vây bọc bởi ruộng và 

rẫy cà phê của ông N, bà H; phía Tây bị vây bọc bởi đất rẫy của ông T5; phía Nam 

bị vây bọc bởi đất ruộng của ông H3; phía Bắc bị vây bọc bởi đất rẫy cà phê của 

ông N, bà H. Theo quy định tại Điều 254 của Bộ luật dân sự quy định: 

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ 

sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu 

cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần 

đất của họ. 

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và 

hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị 

vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở 

hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa 

thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có 

tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khác xác định”… 

Do lối đi qua rẫy của ông Tô Viết N (giáp ruộng ông Phan Phúc H3) là lối đi 

được hình thành từ lâu và ông P, bà T đã sử dụng từ trước đến nay là thuận tiện, 

hợp lý và thiệt hại gây ra ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Do đó, ông P, bà T 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H dành cho 

ông P, bà T một lối đi có chiều rộng 3m chiều dài 30m từ lô đất của ông N, bà H 

đến đường liên thôn là có căn cứ. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại cấp phúc thẩm tiến hành đo đạc lại diện 

tích đất yêu cầu mở lối đi, thì có 16,3m2 trong phần đất ông P, bà T yêu cầu mở lối 

đi thuộc phần đất của ông Phan Phúc H3. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ 
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án tại cấp sơ thẩm đưa ông Phan Phúc H3 vào tham gia tố tụng với tư cách người 

làm chứng, ông H3 không có ý kiến gì đối với phần đất yêu cầu mở lối đi. Do vậy, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét không chấp kháng cáo của ông N, bà H, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lắk. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán, Thư ký, các 

đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  

+ Về diện tích đất yêu cầu mở lối đi: Án sơ thẩm tuyên buộc ông N bà H phải 

dành cho ông P bà T một lối đi diện tích 90m2 nằm trong tổng diện tích 474,1m2 

thửa đất số 372, tờ bản đồ 39, được cấp Giấy CNQSDĐ số BG 626291 do UBND 

huyện L cấp cho hộ ông Tô Viết N. Đồng thời kiến nghị UBND huyện L chỉnh lý 

diện tích mở lối đi. Tuy nhiên, Quá trình đo đạc, cấp sơ thẩm đo đạc con đường mở 

lối đi chưa chính xác, chưa thu thập sơ đồ giải thửa làm căn cứ giải quyết vụ án. 

Quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã thu thập thêm 

chứng cứ là sơ đồ giải thửa, tiến hành đo đạc lại diện tích đất yêu cầu mở lối đi thì 

lối đi qua đất nhà ông N là lối đi thuận tiện và ít gây thiệt hại nhất. Tuy nhiên, trên 

cơ sở kết quả đo đạc, lồng ghép bản đồ tham khảo thì lối đi ông P yêu cầu mở có 

một phần nằm trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Phúc 

H3, là người làm chứng trong vụ án. Như vậy, tư cách tham gia tố tụng của ông H3 

trong vụ án này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cấp phúc thẩm 

đã triệu tập ông H3 tham gia tố tụng để làm rõ một số nội dung liên quan đến 

quyền, lợi ích của ông H3 nhưng ông H3 không có mặt tham gia tố tụng nên không 

thể khắc phục được. Vì vậy, cần hủy Bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân huyện Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm nhằm đảm bảo 

quyền lợi ích hợp pháp của các đương sự. 

+ Về án phí dân sự sơ thẩm: Án sơ thẩm buộc ông P bà T có nghĩa vụ trả cho 

ông N bà H giá trị đất và tài sản trên đất là 2.160.000 đồng, nhưng không buộc ông 

P bà T phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm là không đúng. 
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Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 3 Điều 308, 

Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, chấp nhận đơn kháng cáo của ông Tô 

Viết N và bà Hồ Thị H. 

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DSST ngày 28/02/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ, lời 

trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng:  Ngày 05/7/2019, Tòa án mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ 

án, ông N, bà H1 (đại diện theo ủy quyền của bà H) có mặt, tại phiên tòa có một số 

tình tiết phát sinh Tòa án đã tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, ngày 

02/8/2019 Tòa án tiếp tục phiên tòa, tại phiên tòa ông N, bà H1 mặc dù đã được 

triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Vì vậy, Tòa án xét xử vắng mặt ông N, bà H1 

là phù hợp quy định của pháp luật. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Đơn kháng cáo của ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H trong hạn luật định 

đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, nên vụ án được giải quyết theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2.2]. Năm 1996 gia đình ông Trần Quang P, bà Nguyễn Thị T nhận chuyển 

nhượng của ông Nguyễn Đăng G (trú tại thôn Y1, xã Đ, huyện L) một thửa đất rẫy 

với diện tích khoảng hơn 04 sào (4.000m2) tại thôn Y2, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk 

Lắk. Khi nhận chuyển nhượng hai bên chỉ thỏa thuận với nhau bằng miệng, không 

lập văn bản giấy tờ gì và cũng không đề cập về lối đi. Do trước đó ông P, bà T thấy 

ông G đi vào rẫy bằng lối đi rộng khoảng 3m, dài khoảng 30m, lối đi từ đường liên 

thôn (hiện nay là phần đất giáp ranh giữa đất ruộng của ông Tô Viết N với ruộng 

của ông Phan Phúc H3) nên sau khi nhận chuyển nhượng thì ông P, bà T vẫn đi 

con đường này. Ngày 10/9/2004, gia đình ông P, bà T được UBND huyện L cấp 
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 207087 đối với thửa đất số 367, tờ bản 

đồ số 07, diện tích 4.365m2. 

[2.3]. Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 11/10/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Lắk đã thể hiện, rẫy cà phê của ông P, bà T bị vây bọc bởi các bất 

động sản liền kề, cụ thể: Phía Đông bị vây bọc bởi ruộng và rẫy cà phê của ông N, 

bà H; phía Tây bị vây bọc bởi đất rẫy của ông T5; phía Nam bị vây bọc bởi đất 

ruộng của ông H3; phía Bắc bị vây bọc bởi đất rẫy cà phê của ông N, bà H. Lối đi 

rộng khoảng 3m, dài khoảng 30m mà từ trước đến nay ông P, bà T vẫn sử dụng đi 

qua đất rẫy ông N, bà H là lối đi thuận tiện nhất vì đã hình thành từ lâu và ngắn 

hơn khoảng cách từ rẫy của ông P, bà T qua các bất động sản liền kề khác ra 

đường liên thôn. Do vậy, ông P, bà T yêu cầu mở lối đi ở phần đất ông N, bà H là 

có căn cứ. Tuy nhiên, quá trình đo đạc, cấp sơ thẩm đo đạc con đường mở lối đi 

chưa chính xác, chưa thu thập sơ đồ giải thửa làm căn cứ giải quyết vụ án. Quá 

trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã thu thập thêm chứng 

cứ là sơ đồ giải thửa, tiến hành đo đạc lại diện tích đất yêu cầu mở lối đi, trên cơ sở 

kết quả đo đạc, lồng ghép bản đồ tham khảo thì lối đi ông P, bà T yêu cầu mở có 

một phần nằm trên diện tích đất của ông Phan Phúc H3, là người làm chứng trong 

vụ án. Như vậy, tư cách tham gia tố tụng của ông H3 trong vụ án này là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập ông H3 tham gia 

tố tụng để làm rõ một số nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của ông H3 nhưng 

ông H3 không có mặt tham gia tố tụng nên không thể khắc phục được.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm buộc ông P bà T có nghĩa vụ trả cho ông N bà H giá 

trị đất và tài sản trên đất là 2.160.000 đồng, nhưng không buộc ông P bà T phải 

chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm mà buộc ông Tô Viết N và bà Hồ 

Thị H phải chịu 300.000 đồng án phí Dân sự sơ thẩm là không đúng. 

[2.4]. Do phát sinh tình tiết mới tại cấp phúc thẩm có thể làm thay đổi nội 

dung vụ án mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần chấp nhận kháng 

cáo của ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H, hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số: 

01/2019/DS-ST ngày 28/02/2019, của Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Giao 
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hồ sơ vụ án choTòa án nhân dân huyện Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ 

thẩm. 

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm và các chi phí tố tụng khác tại cấp sơ thẩm sẽ 

được giải quyết khi vụ án thụ lý lại. 

[4].Về án phí dân sự phúc thẩm: Do chấp nhận kháng cáo của ông Tô Viết N, 

bà Hồ Thị H, hủy bản án sơ thẩm nên ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H không phải chịu 

án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; khoản 2 Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

Chấp nhận kháng cáo của ông Tô Viết N, bà Hồ Thị H; 

Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2019/DS-ST ngày 28/02/2019, của Tòa 

án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện 

Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

[2].Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng khác tại cấp sơ thẩm: Sẽ được 

giải quyết khi vụ án thụ lý lại. 

[3]. Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Ông Tô Viết N và bà Hồ Thị H không phải chịu án phí Dân sự phúc thẩm và 

được nhận lại số tiền 600.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0001688 

và 0001689 ngày 11/3/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Đắk Lắk. 

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

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh ĐắkLắk;      Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- TAND huyện Lắk 

- CCTHADS huyện L; 

- Đương sự; (đã ký) 

- ….; 

- Lưu hồ sơ. 

       Nguyễn Thị Hằng 
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