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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Ông Mai Anh Tài; 

Các Thẩm phán:  Ông Ngô Anh Dũng; 

 Ông Nguyễn Xuân Hùng. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly - Cán bộ Toà án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Minh Ngọc,  Kiểm sát viên. 

 Ngày 11 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 206/2019/TLPT-DS ngày 26 tháng 8 

năm 2019 về việc “Tranh chấp ngõ đi chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Mai Thị Ng với bị đơn là ông Mai Văn Q, ông 

Mai Văn S do có kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 23 tháng 5 năm 

2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 513/2020/QĐ-PT ngày 16 tháng 01 

năm 2020, giữa các đương sự:  

* Nguyên đơn: Bà Mai Thị Ng, sinh năm 1974; có mặt.

Nơi ĐKHKTT: Tổ 42, cụm 7, phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà 

Nội; trú tại: số 7/2/5 ngõ 63, đường An Dương V, quận Tây H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Mai Hồng Q1, sinh năm 

1976; địa chỉ: số 8, ngõ 105/7 đường An Dương V, phường Phú Th, quận Tây H, 

thành phố Hà Nội; có mặt. 

* Bị đơn: 1. Ông Mai Văn Q, sinh năm 1966; có mặt;

2. Ông Mai Văn S, sinh năm 1954; có mặt;

Đều ĐKHKTT: Tổ 42, cụm 7, phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà 

Nội; trú tại: số 9/2/5 ngõ 63, đường An Dương V, quận Tây H, thành phố Hà Nội. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Mai Văn Q, ông Mai 

Văn S và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T: Luật sư Nguyễn 
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Thị Th1 - Công ty luật TNHH MTV Hưng H1, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có 

mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Vũ Đô Th2, sinh năm 1972; có đơn xin xét xử vắng mặt; 

2. Anh Vũ Nhật M, sinh năm 1996; có đơn xin xét xử vắng mặt; 

3. Chị Vũ Ánh Hằng Ng1, sinh năm 2006; có đơn xin xét xử vắng mặt; 

Đều trú tại: số 7/2/5 ngõ 63, đường An Dương V, quận Tây H, thành phố Hà 

Nội. 

4. Bà Lê Thị Kim T, sinh năm 1966; có mặt. 

5. Anh Mai Sơn T1, sinh năm 1992; vắng mặt. 

6. Anh Mai Đại Ngh, sinh năm 2002; vắng mặt. 

Anh T1, anh Ngh ủy quyền cho cho ông Mai Văn Q; có mặt. 

Đều trú tại: số 9/2/5 ngõ 63, đường An Dương V, quận Tây H, thành phố Hà 

Nội.  

7. Bà Ngô Lệ T2, sinh năm 1960; 

8. Anh Mai Tuấn A, sinh năm 1986; 

9. Chị Mai Huyền Tr, sinh năm 1994; 

10. Chị Bùi Thị Th3, sinh năm 1988; 

Đều trú tại: số 9/2/5 ngõ 63, đường An Dương V, quận Tây H, thành phố Hà 

Nội.  

Bà T2, anh Tuấn A, chị Tr, chị Th3 ủy quyền cho ông Mai Văn S; có mặt. 

11. UBND thành phố Hà Nội; trụ sở: số 79A Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái 

Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tân C - Phó Chi cục trưởng Chi cục 

quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội; vắng mặt. 

12. UBND quận Tây H, thành phố Hà Nội; trụ sở: số 657 Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Văn Tuấn - Phó trưởng phòng, Phòng 

Tài nguyên và môi trường quận Tây H; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện và các lời khai tiếp 

theo nguyên đơn bà Mai Thị Ng và đại điện theo ủy quyền của bà Ng ông Mai 

Hồng Q1 thống nhất trình bày: 

Bố mẹ đẻ bà Mai Thị Ng là cụ Mai Quang D và cụ Phùng Thị L có 03 người 

con gồm ông Mai Văn S, sinh năm 1954, ông Mai Văn Q, sinh năm 1966 và bà 
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Mai Thị Ng, sinh năm 1974. Ngoài những người con trên hai cụ không có con 

riêng, con nuôi nào khác. 

Hai cụ được cha ông để lại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 20, diện tích 560m2 

tại tổ 42, cụm 7, phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà Nội. 

Năm 1998 cụ D làm Bảng kê khai đăng ký nhà cửa, có trích lục bản đồ phân 

chia cho các con. ông Q được chia phần nhà cấp 4, bếp, bể nước, sân. Sát tường 

nhà ông Q có 1 hàng gạch chỉ là mốc giới phần ngõ đi được phân định giữa phần 

đất nhà ông Q và ngõ đi chung, ông S được hưởng phần đất trước nhà cấp 4, tính 

từ bể nước, cách 20cm. Ranh giới nhà ông Q và ông S được phân định bằng bể 

nước. Phần diện tích nhà bà Ng là phần đất được cụ D xây sẵn 1 móng nhà hướng 

Đông Nam và phần vườn. 

Ngày 01/9/1999, cụ D họp gia đình phân chia thửa đất trên cho các con. Theo 

Đơn đề nghị chia thừa kế quyền sử dụng đất ở, bà Mai Thị Ng được chia 220m2, ông 

Mai Văn S được chia 110m2, ông Mai Văn Q được chia 189m2, diện tích còn lại 

được cụ D cùng các thành viên thống nhất để làm ngõ đi chung cho ba anh em. Việc 

chia thừa kế được lập thành văn bản, mỗi người giữ 1 bản. 

Theo đó phần diện tích ngõ đi chung từ ngoài vào có các kích thước 2,2m; 

l,6m; l,8m. Việc chia đất được thực hiện theo những mốc giới được cụ D xây cố 

định cho các gia đình chứ không đo vẽ thực tế và cũng không xác định được chính 

xác số diện tích của mỗi người được hưởng. Trên cơ sở những mốc giới đó, cán bộ 

địa chính qua các thời kỳ tiến hành đo vẽ nên có sự biến động khác nhau qua mỗi 

lần đo. Vì vậy hiện tại có sự chênh lệch giữa số liệu ghi trong văn bản chia thừa kế 

và số liệu thực tế có được khi đo vẽ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(viết tắt là GCNQSDĐ). 

Tháng 12/1999 ông S, ông Q, bà Ng kê khai cấp GCNQSDĐ. Do không 

được hướng dẫn cụ thể về việc kê khai nên các ông bà đã không kê khai phần diện 

tích sử dụng chung (ngõ đi) nên trên GCNQSDĐ của 3 gia đình không có phân 

diện tích sử dụng chung như đã được cụ D phân chia. 

Nay bà Ng đề nghị Tòa án xác định phần diện tích ngõ đi chung theo đúng 

mốc giới như cụ D đã phân định, đầu ngõ rộng 2,2m; đoạn tiếp giáp nhà ông Mai 

Văn Thiện rộng l,6m; đoạn tiếp giáp giữa nhà bà và nhà ông Q rộng l,8m. Cụ thể 

đề nghị Tòa xác định ngõ đi chung của cả 3 gia đình có diện tích 47,5m2 được 

đánh dấu trên sơ đồ đo vẽ bởi các điểm 1,2,3,4,5,6,7,11,1. 

Theo GCNQSDĐ do UBND thành phố Hà Nội cấp cho ông Mai Văn Q thì 

diện tích đất nhà ông Q là 202m2, diện tích thực tế của thửa đất khi đo đạc là 

189m2 đúng bằng diện tích đất cụ D cho tại các văn bản phân chia đất, GCNQSDĐ 

ghi 202m2 là không phù hợp với thực tế sử dụng và văn bản phân chia đất của cụ 

D. Đề nghị Tòa hủy 3 GCNQSDĐ của 3 gia đình để cấp lại theo đúng mốc giới cụ 

D đã phân chia, về việc phần diện tích nhà ông Q tăng lên thì đề nghị Tòa án cho 
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hiệu chỉnh lại cho phù hợp với diện tích thực tế của thửa đất, hiện trạng sử dụng và 

ý chí của cụ D khi phân chia đất cho các con. 

* Bị đơn ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S trình bày: 

Về nguồn gốc đất các ông thống nhất như nguyên đơn trình bày. Ngày 

01/9/1999 cụ D có làm hai văn bản chia đất cho các con. Văn bản thứ nhất là Đơn 

đề nghị chia thừa kế cho các con do ông Q viết và vẽ sơ đồ kèm theo với nội dung: 

Ông Mai Văn Q diện tích 189m2; ông Mai Văn S diện tích 110m2; bà Mai Thị Ng 

diện tích 220m2; có đề nghị phần còn lại là ngõ đi chung từ ngoài vào là của 3 gia 

đình (phần ngõ đi này không thể hiện là bao nhiêu mét vuông). 

Văn bản thứ hai là Đơn đề nghị chia thừa kế QSDĐ bản đánh máy, có kèm 

theo bản vẽ. Theo đó ông Q được chia 189m2, ông S được 100m2, bà Ng được 

220m2; ngõ đi từ ngoài vào là ngõ đi chung của 3 gia đình, không ghi diện tích là 

bao nhiêu, các con thống nhất ký tên. 

Ngày 10/10/1999 UBND phường mời gia đình cụ D và các con lên làm việc 

về việc chia đất, các bên thống nhất với số liệu về đất cụ cho ngày 01/9/1999. 

Ngày 02/12/1999 UBND phường đến đo đạc thực tế, cụ D và các con đều ký 

biên bản. Theo đó: ông Mai Văn Q diện tích 202m2; ông Mai Văn S diện tích 

104m2; bà Mai Thị Ng diện tích 230m2. Căn cứ theo đơn này phần ngõ đi chung 

còn lại là 24m2. Phần ngõ đi chung 24m2 này đã được bà Ng xác nhận trong đơn 

khởi kiện. 

Khi UBND phường xuống đo đạc ngày 02/12/1999 chỉ có bố mẹ các ông và 

cán bộ địa chính chứng kiến, còn các ông không có mặt. Sau đó các ông ký vào biên 

bản nhưng không kiểm tra lại số liệu trong biên bản. Việc chia đất được các cụ chia 

cho các con theo sơ đồ và đo vẽ thực tế có mặt địa chính phường chứng kiến, việc đo 

vẽ theo diện tích cụ thể phân chia cho các con chính thức là lần 2 (02/12/1999) đo vẽ 

thực tế và chính xác ngay tại thời điểm chia đất cho các con, để cấp GCNQSDĐ nên 

không có sự biến động nào cả. Tuy nhiên khi cán bộ địa chính phường đến đo đạc thì 

không có mặt các ông ở nhà nên các ông không để ý chiều rộng của thửa đất không 

được tăng lên theo diện tích cụ cho là 202m2 mà vẫn ghi theo sơ đồ cũ. 

Theo sơ đồ bản vẽ kê khai và GCNQSDĐ cấp cho ông Q thì căn nhà cấp 4 

nằm bên trong phần diện tích ông Q được chia. Khi bố mẹ chia đất thì phần đất nhà 

bà Ng và nhà ông S chỉ là đất trống và vườn nên chưa có mốc giới. Các ông đã gửi 

ảnh chụp của cụ L đứng trên mảnh đất trống để Tòa xem xét. Các ông không đồng 

ý với ý kiến của nguyên đơn về mốc giới. Theo đơn đề nghị chia đất thì có thể hiện 

1 lối đi của nhà bà Ng ra đường công cộng. Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ là cụ D đọc 

và cả 3 anh em cùng ghi nên nội dung giống hệt nhau. Phần diện tích nhà ông Q 

được chia theo ý chí của cụ D là 202m2, tuy nhiên các ông không để ý kích thước 

các cạnh tương ứng với diện tích tăng lên nên theo bản vẽ diện tích các cạnh phù 

hợp với diện tích ban đầu là 189m2. Việc cấp GCNQSDĐ được thực hiện theo 
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đúng quy trình. Các ông đồng ý xác định phần ngõ đang đi là ngõ đi chung của 3 

gia đình nhưng diện tích phần ngõ đi này phải được tính như sau: Theo đơn đề 

nghị của các cụ phần diện tích còn lại là lối đi chung sau khi lấy tổng diện tích đất 

560m2 trừ đi tổng diện tích đất theo sổ đỏ của 3 gia đình còn lại 24m2 phù hợp với 

đơn khởi kiện của bà Ng. Đề nghị Tòa công nhận 24m2 còn lại là ngõ đi chung của 

3 gia đình. Mốc giới ngõ đi chung phải được xác định từ diện tích 202m2 nhà ông 

Q + 1.8m chiều rộng ngõ đi chung rồi mới đến phần đất nhà bà Ng. Vì nhà bà Ng 

đã có lối đi riêng ra đường công cộng và trước đây các cụ đã làm cho 1 lối đi bên 

cạnh nhà bà Ng ra vườn (hiện tại lối đi đã bị bịt để xây nhà) nên các ông không 

đồng ý với việc bà Ng mở cửa hậu ra ngõ đi chung. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Vũ Đô Th2 trình bày: Ông kết 

hôn với vợ là bà Mai Thị Ng năm 1995, có đăng ký kết hôn tại UBND phường Phú 

Th. Kể từ khi kết hôn ông và vợ chung sống và làm việc ổn định tại địa chỉ số 

7/2/5, ngõ 63 đường An Dương V, tổ 42, cụm 7, phường Phú Th, quận Tây H, 

thành phố Hà Nội. Ông thống nhất với lời trình bày của vợ ông là bà Ng, đề nghị 

Tòa án công nhận quyền sử dụng chung của gia đình ông đối với phần diện tích 

ngõ đi chung tại địa chỉ hẻm 2/5, ngõ 63 đường An Dương V, tổ 42, cụm 7, 

phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà Nội theo mốc giới mà cụ D đã ấn định; 

đề nghị Tòa tuyên hủy Quyết định số 1709/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND 

quận Tây H về việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông để cấp lại. Ngoài ra ông xin 

từ chối không tham gia tố tụng và đề nghị được vắng mặt trong suốt quá trình giải 

quyết vụ án. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Vũ Nhật M (con trai bà Mai 

Thị Ng) thống nhất với toàn bộ lời khai và quan điểm của bà Ng. Anh M xin không 

tham gia tố tụng và đề nghị được vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T (vợ ông Q) thống 

nhất với ý kiến của ông Q, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên GCNQSDĐ đã cấp 

cho ba gia đình; đề nghị Tòa công nhận 24m2 còn lại là ngõ đi chung của 3 gia đình. 

Mốc giới ngõ đi chung phải được xác định từ diện tích 202m2 nhà ông bà + l,8m 

chiều rộng ngõ đi chung rồi mới đến phần đất nhà bà Ng. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Lệ T2 thống nhất với lời trình 

bày của ông S và đề nghị Tòa án giữ nguyên GCNQSDĐ đã cấp cho ba gia đình; xác 

định 24m2 là lối đi chung của ba gia đình nhưng phải được xác định từ ngoài vào. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan các anh Mai Sơn T1, Mai Đại Ngh, 

Mai Tuấn A, chị Mai Huyền Tr, chị Bùi Thị Th3 trình bày: Gia đình các anh chị 

được thừa kế của các cụ để lại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 20 có tổng diện tích là 

560m2; các cụ đã làm thủ tục chia thừa kế cho 03 gia đình và đã được cấp 

GCNQSDĐ gần 20 năm nay, cụ thể: Ông Mai Văn S được chia 104m2, cấp 

GCNQSDĐ năm 2003, ông Mai Văn Q được chia 202m2, cấp GCNQSDĐ năm 

2001, bà Mai Thị Ng được chia 230m2, cấp GCNQSDĐ năm 2003. Tổng diện tích 
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của 03 gia đình là 536m2, diện tích còn lại 24m2 là lối đi chung từ ngoài vào của 03 

nhà. Lối đi chung 24m2 của 03 nhà nằm trước cửa nhà cô Ng, tiếp giáp ngay với 

đường giao thông chính. Ba gia đình đã và đang sử dụng ổn định và không tranh 

chấp gì. Lối đi phía trong tiếp theo là của nhà các anh chị. Lối đi này cũng là sân nhà 

thờ, các cụ đã giao cho gia đình các anh chị quản lý sử dụng, diện tích nằm trong 

diện tích sổ đỏ mà gia đình các anh đã đóng thuế từ năm 2001 đến nay nên cô Ng 

không có quyền đòi đi chung vào lối đi này. Việc cấp GCNQSDĐ cho 03 gia đình là 

hợp pháp, các anh chị không có tranh chấp khiếu nại gì nên không có yêu cầu cấp 

lại. Đề nghị Tòa án xem xét quyền lợi của 03 gia đình và giải quyết theo quy định 

của pháp luật. Vì lý do bận công việc, bận học nên các anh chị đề nghị Tòa án cho 

các anh chị được vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND thành phố Hà Nội do ông 

Nguyễn Tân C đại diện theo ủy quyền có ý kiến: Việc cấp GCN quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở cho ông Mai Văn Q và vợ là bà Lê Thị Kim T tại tổ 42, 

cụm 7, phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà Nội được thực hiện đúng theo 

quy định tại Quyết định số 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND thành phố 

Hà Nội. Đối với các nội dung khác liên quan đến việc tranh chấp tài sản, đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND quận Tây H do ông Vũ Văn 

T3 đại diện theo ủy quyền có ý kiến: Năm 2003, UBND quận Tây H đã cấp 

GCNQSDĐ cho gia đình bà Mai Thị Ng, ông Vũ Đô Th2 tại tổ 42 cụm 7 (số 7/2/5 

đường An Dương V) và gia đình ông Mai Văn S tại tổ 42 cụm 7 (số 9/2/5 đường An 

Dương V), phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà Nội là đúng theo Quyết định 

số 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành 

sửa đổi “Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị thành phố Hà Nội”. 

* Phòng Tài nguyên và môi trường quận Tây H, Hà Nội cung cấp: 

1. Về hồ sơ cấp GCNQSDĐ của gia đình bà Mai Thị Ng và ông Vũ Đô Th2 

tại tổ 42 cụm 7 (số 7/2/5 đường An Dương V), phường Phú Th: Theo bản phân tích 

nguồn gốc đất được Hội đồng kê khai đăng ký nhà ở đất ở phường Phú Th xác 

nhận ngày 22/12/1999, thửa đất gia đình bà Ng được cấp GCNQSDĐ có nguồn 

gốc: 

- Năm 1960 thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 01, diện tích 454m2 loại đất 

thổ cư, chủ sử dụng là ông Mai Quang D. 

- Năm 1978, ông Mai Quang D được anh trai là ông Mai Văn Nha cho 

100m2 ao ở cạnh về hướng đông của thửa đất. 

- Năm 1986, thuộc thửa đất số 374, tờ bản đồ số 04, diện tích 624m2 loại đất 

thổ cư, chủ sử dụng là ông Mai Quang D. 
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- Năm 1994, thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 20, diện tích 560m2 loại đất 

thổ cư, chủ sử dụng là ông Mai Quang D. 

- Năm 1999, ông Mai Quang D chia đất cho 03 người con có sơ đồ hiện 

trạng và có xác nhận của UBND phường Phú Th như sau: Ông Mai Văn S 104m2 

đất thổ cư, ông Mai Văn Q 202m2 đất thổ cư, bà Mai Thị Ng 230m2 (có 100m2 ao 

và 130m2 đất thổ cư). 

Tổng cả 3 thửa đất 536m2 còn lại 44m2 làm ngõ đi chung cho cả 3 anh em 

(có sơ đồ kèm theo). 

- Năm 1999, gia đình bà Ng kê khai cấp GCNQSDĐ, trong bản đăng ký nhà 

ở và đất ở, bà Ng kê khai thửa đất số 31B, tờ bản đồ số 20, diện tích đất 230m2 gia 

đình bà chỉ khai phần diện tích đất sử dụng riêng 230m2, không kê khai phần diện 

tích đất sử dụng chung nên UBND quận Tây H cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà 

Ng không có phần diện tích đất sử dụng chung của 03 gia đình là 44m2. 

- Ngày 09/12/2003, UBND quận Tây H cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà Ng 

không có phần diện tích đất sử dụng chung của 03 gia đình là 44m2. 

2. Về hồ sơ cấp GCNQSDĐ của gia đình ông Mai Văn S tại tổ 41 cụm 7 (số 

9/2/5 đường An Dương V), phường Phú Th: Theo bản phân tích nguồn gốc đất được 

Hội đồng kê khai đăng ký nhà ở đất ở phường Phú Th xác nhận ngày 22/12/1999, 

thửa đất gia đình ông Mai Văn S được cấp GCNQSDĐ có cùng nguồn gốc đất của 

ông Mai Văn D. 

- Năm 1999 gia đình ông S kê khai cấp GCNQSDĐ, trong bản đăng ký nhà 

ở và đất ở, ông S kê khai thửa đất số 31C, tờ bản đồ số 29 diện tích đất 104m2 gia 

đình ông chỉ khai phần diện tích đất sử dụng riêng 104m2, không kê khai phần diện 

tích đất sử dụng chung. 

- Ngày 03/7/2003, UBND quận Tây H cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông S 

không có phần diện tích đất sử dụng chung của 03 gia đình là 44m2. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 23/5/2019, Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội căn cứ khoản 2 Điều 26, Điều 34, Điều 147, Điều 271, Điều 

273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 175, Điều 176 Bộ luật dân sự 1995; Điều 163, 

Điều 164, Điều 688 Bộ luật dân sự 2015; Luật đất đai; khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh 

án phí, lệ phí Tòa án; xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Mai Thị Ng đối với bị 

đơn ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S về việc tranh chấp ngõ đi chung. 

Xác nhận phần diện tích 47,5m2 tại địa chỉ tổ 42 cụm 7 phường Phú Th, Tây 

H, Hà Nội nay là số 7/2/5 ngõ 63 đường An Dương V, phường Phú Th, Tây H, Hà 

Nội được đánh dấu từ điểm 1 đến 7,11,1 trên sơ đồ kèm theo bản án là ngõ đi 

chung của gia đình bà Mai Thị Ng, ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của nguyên đơn bà Mai Thị Ng. 
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- Hiệu chỉnh GCN số 10103151418 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 

25/12/2001 cho ông Mai Văn Q và bà Lê Thị Kim T đối với thửa đất số 31A tờ bản 

đồ số 20, diện tích 188,8m2; Hình thức sử dụng: Riêng 188,8m2, chung 47,5m2  

- Hiệu chỉnh GCN số T813494 do UBND quận Tây H cấp ngày 03/7/2003 

cho ông Mai Văn S và bà Ngô Lệ T2 đối với thửa đất số 31C tờ bản đồ số 23, diện 

tích 104m2; Hình thức sử dụng: Riêng 104m2, chung 47,5m2. 

- Hiệu chỉnh GCN số X112024 vào sổ cấp GCNQSDĐ số 1709/QĐ-UB do 

UBND quận Tây H cấp ngày 09/12/2003 cho bà Mai Thị Ng và ông Vũ Đô Th2 

đối với thửa đất số 31B tờ bản đồ số 23, diện tích 231,5m2 (130m2 đất ở được cấp 

GCN; 101,5m2 đất vườn liền kề); Hình thức sử dụng: Riêng 231,5m2, chung 

47,5m2. 

Các đương sự có nghĩa vụ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hiệu 

chỉnh lại GCN quyền sử dụng đất theo quyết định của bản án (có sơ đồ kèm theo). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 04/6/2019, nguyên đơn bà Mai Thị Ng kháng cáo đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. 

Ngày 06/6/2019, bị đơn ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Mai Thị Ng xin rút toàn bộ kháng 

cáo và đề nghị Tòa án không chấp nhận kháng cáo của bị đơn và người có quyền 

lợi liên quan, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

Bị đơn ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Tòa án công nhận diện tích 

ngõ đi chung của 03 hộ gia đình là 31,6m2 chứ không phải 47,5m2 như Tòa án cấp 

sơ thẩm đã xét xử. Theo Biên bản chia đất ngày 02/12/1999 của cụ D thì ông Q 

được chia 202m2, ông S được chia 104m2, bà Ng được chia 230m2. Quá trình kê 

khai cấp sổ đỏ các đương sự cũng đề nghị được cấp GCNQSDĐ diện tích riêng của 

mỗi hộ gia đình như biên bản phân chia của cụ D, không kê khai phần diện tích ngõ 

đi chung. Do nguyên đơn rút kháng cáo tại phiên tòa nên bị đơn đề nghị Hội đồng 

xét xử công nhận GCNQSDĐ do UBND thành phố Hà nội cấp cho ông Mai Văn Q 

với diện tích 202m2 đất và GCNQSDĐ do UBND quận Tây H cấp cho ông Mai Văn 

S với diện tích 104m2 đất là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T thống nhất với 

lời trình bày và kháng cáo của ông Mai Văn Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: 
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1. Về tố tụng: Kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan là bà T trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

Hội đồng xét xử, Thư ký và các đương sự tuân thủ đầy đủ các quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn xin rút toàn bộ kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét 

xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của nguyên đơn. 

2. Về nội dung: Thửa đất tranh chấp có nguồn gốc là của cụ Mai Quang D 

và cụ Phùng Thị L. Ngày 01/9/1999 cụ D đã có văn bản phân chia đất cho các con, 

có sơ đồ phân chia. Sau khi được cụ D chia đất, các đương sự vẫn sử dụng đất ổn 

định không có tranh chấp ranh giới với các hộ liền kề, mốc giới vẫn giữ nguyên từ 

khi cụ D chia cho các con, bà Ng đã xây dựng nhà kiên cố, ông Q cũng đã xây 

tường ngăn để ngăn nước không vào nhà. Quá trình kê khai cấp GCNQSDĐ các 

đương sự chỉ kê khai diện tích đất riêng, không kê khai ngõ đi chung. Trên thực tế 

theo Biên bản hiện trạng do Tòa án cấp sơ thẩm lập thì ông Q đang sử dụng 

188,8m2, ông S 104m2, bà Ng 231,5m2, phù hợp với giấy phân chia đất do cụ D lập 

cho các con. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác 

định ngõ đi chung của cả 03 gia đình có diện tích 47,5m2 được đánh dấu trên sơ đồ 

đo vẽ bởi các điểm 1,2,3,4,5,6,7,11,1 và đề nghị hiệu chỉnh GCNQSDĐ của 03 gia 

đình là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn 

và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, giữ nguyên quyết định của bản án sơ 

thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn khởi kiện tranh chấp ngõ đi chung và yêu cầu 

hủy GCNQSDĐ là quyết định hành chính cá biệt nên Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội thụ lý giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự là 

có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Về nguồn gốc thửa đất: Theo Biên bản xác minh do UBND phường 

Phú Th cung cấp: “Sau khi kiểm tra hồ sơ tài liệu địa chính, nguồn gốc quá trình 

biến động của thửa đất số 31A, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 31B, 31C tờ bản đồ 

số 23 tại địa chỉ tổ 42 cụm 7, phường Phú Th (nay là số 7/2/5 ngõ 63 đường An 

Dương V) được thể hiện như sau: 

Năm 1960, bản đồ, sổ mục kê thể hiện tờ bản đồ số 01, thửa đất số 176, diện 

tích 454m2 đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Mai Quang D. 

Năm 1978, ông Mai Quang D được anh trai là ông Mai Văn Nha cho 100m2 

ao ở cạnh thửa về hướng Đông thửa đất. 
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Năm 1986, bản đồ, sổ mục kê thể hiện tờ số 04, thửa đất số 374, diện tích 

624m2 đất, chủ sử dụng là ông Mai Quang D. 

Năm 1994, bản đồ thể hiện tờ số 23 (tờ 20 cũ), thửa đất số 31, diện tích 

560m2 đất”. 

[2.2] Các đương sự đều thống nhất xác định thửa đất tranh chấp có nguồn 

gốc là của cụ Mai Quang D chia cho các con sử dụng. Việc phân chia được thể 

hiện bằng Đơn đề nghị chia thừa kế quyền sử dụng đất ngày 01/9/1999. Trong Đơn 

đề nghị chia thừa kế quyền sử dụng đất thể hiện thửa đất tranh chấp có diện tích 

560m2 thuộc thửa số 31, tờ bản đồ số 20, tổ 42 cụm 7, phường Phú Th, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội. Theo đó ông Q, được chia 189m2, ông S 110m2, bà Ng 

220m2. Ngõ đi từ ngoài vào đi chung của 3 gia đình. Sơ đồ kèm theo đơn thể hiện 

phần đầu ngõ đi rộng 2,2m; khoảng cách giữa đất giao bà Ng và đất nhà ông Mai 

Văn Thiện là l,6m; khoảng cách giữa đất giao bà Ng và đất nhà ông Mai Văn Q là 

l,8m. Cuối đơn có chữ ký của cụ Mai Quang D, cụ Phùng Thị L và các con là Mai 

Văn S, Mai Văn Q, Mai Thị Ng; người làm chứng là Trưởng họ cụ Mai Văn Nhạ. 

[2.3] Theo Biên bản đo đạc ngày 02/12/1999 do UBND phường Phú Th tiến 

hành đo đạc thể hiện: Bên cho đất là cụ D, bên được nhận đất là ông Q, ông S, bà 

Ng. Theo đó thửa đất số 31 được chia làm 3 thửa là 31A diện tích 202m2, 31B diện 

tích 230m2, 31C diện tích 104m2. Không ghi cụ thể diện tích ngõ đi nhưng bản vẽ 

trong Biên bản thể hiện điểm rộng nhất phần đầu ngõ đi là 2,2m; cuối ngõ không 

ghi chiều rộng là bao nhiêu, nhưng đối chiếu chiều rộng thửa đất nhà ông S dài 

13,1m với chiều rộng thửa đất nhà ông Q là 11,3m thì chiều rộng ngõ còn lại là 

1,8m. Xem xét bản vẽ của Biên bản đo này với bản vẽ trong Đơn đề nghị chia thừa 

kế có sự trùng khớp ở điểm đầu và điểm cuối của ngõ đi. Có sự chênh lệch về diện 

tích nhà ông Q và bà Ng: Diện tích đất chia ông Q tăng 13m2, diện tích đất chia bà 

Ng tăng 10m2. 

Căn cứ vào các tài liệu như: Đơn đề nghị chia thừa kế ngày 01/9/1999, Biên 

bản đo đạc của UBND phường Phú Th ngày 02/12/1999, Bảng kê khai trong hồ sơ 

xin cấp GCNQSDĐ của ba gia đình và lời trình bày của các đương sự tại phiên tòa 

sơ thẩm, phúc thẩm đều thể hiện có phần ngõ đi chung. Do đó, nguyên đơn khởi 

kiện yêu cầu xác định ngõ đi chung là có căn cứ. Tuy nhiên, phần diện tích ngõ đi là 

bao nhiêu thì các văn bản nêu trên không ghi cụ thể. Các văn bản phân chia đất đều 

chia trên cơ sở diện tích thửa đất là 560m2. Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Q, 

ông S, bà Ng thể hiện: Ông Q được chia 202m2, ông S được chia 104m2, bà Ng được 

chia 230m2, tổng cộng 3 thửa 536m2, ngõ đi chung cho cả 3 anh em là 44m2. Tổng 

diện tích thửa đất là 580m2. Như vậy, các đương sự đã tính toán phần diện tích ngõ 

đi chung trên cơ sở lấy tổng diện tích thửa đất trừ đi diện tích chia cho 3 gia đình thì 

diện tích đất còn lại là diện tích ngõ đi chung.  

Qua đo đạc thực tế thửa đất có diện tích: 188,8m2 + 231,5m2 + 104m2 + 

47,5m2 = 571,8m2. Ba gia đình không có tranh chấp mốc giới với các hộ liền kề. 
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UBND phường Phú Th xác định diện tích đất chênh lệch do sai số đo đạc nên đủ 

căn cứ xác định thửa đất tranh chấp có diện tích thực tế là 571,8m2. 

Hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất nhà ông Q có kèm theo Biên bản đo 

đạc của UBND phường Phú Th ngày 02/12/1999. Biên bản thể hiện phần nhà cấp 4 

liền kề với ranh giới ngõ đi (không có khoảng trống). Tứ cận của thửa đất lần lượt là 

11,3m; 7,2m+9,0m; 11,3m; 16,7m. Bản Đăng ký nhà ở và đất ở do ông Q kê khai thì 

phần nhà cấp 4 không liền kề với ranh giới ngõ đi, có khoảng trống và kích thước lần 

lượt là 11,3m; 7,2m+9,0m; 11,3m; 16,7m. Ông Q cho rằng, khi UBND phường đến 

đo đất cho các con thì cụ D đã cho ông thêm 13m2 nên trong Biên bản đo đạc diện 

tích là 202m2. Khi UBND phường đến đo đạc thì vợ chồng ông không có mặt, sau 

này cụ D đưa biên bản thì ông ký nên không để ý diện tích đất của ông được tăng lên 

nhưng chiều rộng của thửa đất không sửa tăng lên. Ông đề nghị Tòa án xác định mốc 

giới ngõ đi chung phải được xác định từ diện tích 202m2 đất nhà ông + l,8m chiều 

rộng ngõ đi chung rồi mới đến phần đất nhà bà Ng. 

Theo GCNQSDĐ ông Q được cấp thì phần nhà cấp 4 không liền kề với ranh 

giới ngõ đi chung, có khoảng cách nhưng tứ cận của thửa đất không thay đổi so với 

Biên bản đo đạc ngày 02/12/1999 của UBND phường Phú Th. Tứ cận của thửa đất 

lần lượt là 11,3m; 7,2m+9,0m; 11,3m; 16,7m. Với từ cận của thửa đất theo 

GCNQSDĐ thì diện tích thửa đất là 188,1m2. Kết quả đo đạc thực tế với các mốc 

giới lần lượt là 11,70m; 6,92m+9m; 11,37m; 16,60m thì thửa đất 31A có diện tích 

188,8m2. Như phân tích trên, do phần ngõ đi chung đoạn giữa thửa đất nhà ông Q 

và thửa đất nhà bà Ng có chiều rộng là l,8m, nên ranh giới đất nhà ông Q phải liền 

kề với ngõ đi và không thể có khoảng trống như trong bản Đăng ký nhà ở và đất ở 

do ông Q kê khai. Đủ cơ sở xác định diện tích ghi trong GCNQSDĐ cấp cho ông 

Q là không phù hợp với thực tế sử dụng, có sai sót trong quá trình đo đạc, cần hiệu 

chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. 

Theo GCNQSDĐ bà Ng được cấp thì tứ cận thửa đất lần lượt là 8,4m; 22,9m; 

10,0m; 1,2m+0,4m+6,2m+1,5m+16,5m, diện tích là 230m2; Biên bản đo đạc ngày 

02/12/1999 của UBND phường Phú Th thì tứ cận thửa đất lần lượt là 8,4m; 22,9m; 

10,0m; 1,2m+0,4m+6,2m+1,5m+15,6m, chênh lệch 01m cạnh phía Đông thửa đất, 

diện tích thửa đất là 230m2. Đo đạc thực tế thì tứ cận thửa đất lần lượt là 8,2m; 

13,41m+l,61m+7,60m; 10,04m; 1,30m+l,54m+4,536m+1,45m+15,54m, diện tích là 

231,5m2. Như vậy diện tích đất thực tế của bà Ng chênh lệch so với GCNQSDĐ được 

cấp là 1,5m2 do có sự biến động về phía Đông của thửa đất, phần đất phía Đông 

nguyên thủy là phần đất ao, cần hiệu chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. 

Bản ảnh do nguyên đơn và bị đơn cung cấp thể hiện, ranh giới giữa đất nhà 

bà Ng với đất nhà ông S có một hàng cây cau, hiện hàng cây cau này vẫn còn và 

ông S đã xây tường ngăn giữa hai thửa đất. Đối chiếu bức tường ngăn này với đầu 

hồi tường nhà bà Ng là một đường thẳng, không gấp khúc, trùng khớp với các bản 

vẽ phân chia đất của cụ D qua các lần đo đạc. Tại phiên tòa, ông Q và ông S đều 
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xác định ranh giới đất giữa nhà ông Q và ông S vẫn sử dụng ổn định, không có sự 

thay đổi. 

[2.4] UBND Phường Phú Th cung cấp: “Năm 1999 ông Mai Quang D chia đất 

cho các con: Ông Mai Văn S sử dụng 104m2 đất, ông Mai Văn Q sử dụng 202m2 đất, 

bà Mai Thị Ng sử dụng 230m2 đất, diện tích 44m2 sử dụng làm ngõ đi chung, tổng 

diện tích là 580m2 đất (diện tích chênh lệch do sai số đo đạc). 

Năm 1999, ông Mai Văn Q kê khai hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại 

UBND phường Phú Th (không kê khai diện tích 44m2 ngõ đi chung), được UBND 

thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 

8162/QĐ-UB ngày 25/12/2001, diện tích 202m2 đất ở. 

Ông Mai Văn S kê khai hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại UBND phường 

Phú Th năm 1999 (không kê khai diện tích 44m2 ngõ đi chung), được UBND quận 

Tây H cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 832/QĐ- UB 

ngày 03/7/2003, diện tích 104m2 đất ở. 

Bà Mai Thị Ng kê khai hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại UBND phường Phú 

Th năm 1999 (không kê khai diện tích 44m2 ngõ đi chung), được UBND quận Tây H 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1709/QĐ-UB ngày 

09/12/2003, diện tích 130m2 đất ở (diện tích 100m2 đất không cấp GCN)”. 

UBND quận Tây H cũng xác định ba gia đình khi kê khai xin cấp GCNQSDĐ 

không kê khai phần diện tích sử dụng chung, chỉ kê khai phần diện tích sử dụng riêng. 

Như vậy, đo thực tế tổng diện tích toàn bộ thửa đất là 571,8m2. Diện tích đất 

nhà ông Q 188,8m2; diện tích đất nhà ông S 104m2; diện tích đất nhà bà Ng 231,5m2, 

diện tích ngõ đi chung là 571,8m2 - (188,8m2 + 104m2 + 231,5m2) = 47,5m2. 

Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định phần diện tích 47,5m2 tại tổ 42 cụm 7 

phường Phú Th, Tây H, thành phố Hà Nội, nay là số 7/2/5 ngõ 63 đường An 

Dương V, phường Phú Th, quận Tây H, thành phố Hà Nội được đánh dấu từ điểm 

1 đến 7,11,1 là ngõ đi chung của gia đình bà Mai Thị Ng, ông Mai Văn Q, ông Mai 

Văn S và hiệu chỉnh GCNQSDĐ số 10103151418 do UBND thành phố Hà Nội cấp 

ngày 25/12/2001 cho ông Mai Văn Q và bà Lê Thị Kim T đối với thửa đất số 31A tờ 

bản đồ số 20, diện tích 188,8m2; Hình thức sử dụng: riêng 188,8m2, chung 47,5m2. 

Hiệu chỉnh GCNQSDĐ số T813494 do UBND quận Tây H cấp ngày 03/7/2003 

cho ông Mai Văn S và bà Ngô Lệ T2 đối với thửa đất số 31C tờ bản đồ số 23, diện 

tích 104m2; Hình thức sử dụng: riêng 104m2, chung 47,5m2 và Hiệu chỉnh 

GCNQSDĐ số X112024 vào sổ cấp GCNQSDĐ số 1709/QĐ-UB do UBND quận 

Tây H cấp ngày 09/12/2003 cho bà Mai Thị Ng và ông Vũ Đô Th2 đối với thửa đất 

số 31B tờ bản đồ số 23, diện tích 231,5m2 (130m2 đất ở được cấp GCN; 101,5m2 

đất vườn liền kề); Hình thức sử dụng: riêng 231,5m2, chung 47,5m2 và yêu cầu các 

đương sự có nghĩa vụ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh lại 

GCNQSDĐ theo quyết định của bản án sơ thẩm (có sơ đồ kèm theo) là có căn cứ 

pháp luật. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị đơn và người có 
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quyền lợi nghĩa vụ liên quan mà cần chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm 

sát, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Mai Văn Q, 

ông Mai Văn S và bà Lê Thị Kim T mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự phúc thẩm. Bà Mai Thị Ng rút kháng cáo tại phiên tòa phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. Các đương sự được trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Cục thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của nguyên đơn bà Mai 

Thị Ng. 

[2] Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Mai Văn Q, ông Mai Văn S 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kim T; giữ nguyên Bản án 

dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 23/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

 [3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Mai Thị Ng, ông Mai Văn Q, ông Mai 

Văn S và bà Lê Thị Kim T mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm (xác nhận ông Q, ông S, bà Ng, bà T đã nộp xong án phí dân sự phúc thẩm tại 

các Biên lai số 0013272 ngày 19/6/2019, số 0013274 ngày 19/6/2019, số 0013281 

ngày 21/6/2019 và số 0013273 ngày 19/6/2019 của Cục thi hành án dân sự thành 

phố Hà Nội).  

 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  [5] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND Tp Hà Nội; 

- VKSND Tp Hà Nội; 

- Cục THADS Tp Hà Nội; 

- Các đương sự (theo đ/c); 

- Lưu HS, PHCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Mai Anh Tài 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: 02/2020/DSPT 

Ngày 28 - 02 - 2020 

“V/v Tranh chấp quyền lối đi qua 

bất động sản liền kề” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Phạm Trung Thực. 

Các Thẩm phán:    Ông Trương Quang Tú. 

 Ông Hoàng Hữu Tăng. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Việt Cường - Thư ký viên chính, Tòa án 

nhân dân tỉnh Hưng Yên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên: Bà Nguyễn Thị Anh  

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 39/2019/TLPT-DS ngày 02/12/2019 

về việc “Tranh chấp quyền lối đi qua bất động sản liền kề”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 21/2019/DS-ST ngày 24/9/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Văn Giang bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/QĐ-PT ngày 06 tháng 02 

năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: ông Nguyễn Văn Đ, SN 1947. 

- Bị đơn: ông Nguyễn Thành T, SN 1954. 

Đều có địa chỉ: thôn AB QT, xã LN, huyện VG, HY. 

* Người có quyền lợi liên quan vụ án:

- bà Đào Thị T1, SN 1960, 

HKTT: thôn HV, xã LL, huyện TT, HN. 

Địa chỉ: thôn AB QT, xã LN, huyện VG, HY. 

Người kháng cáo: ông Nguyễn Thành T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi kiệnn các lời khai nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ trình 

bày: 

Ông và ông Nguyễn Thành T là 2 anh em ruột. Nguồn gốc thửa đất số 

511, 512 tờ bản đồ số 5 tại thôn AB QT, LN, VG là của mẹ ông để lại. Khi còn 

sống mẹ ông đã cho ông thửa 512 đất ao và ông T thửa 511 đất ở. Sau khi mẹ 

ông chết ông đã làm thủ tục tách đất, hai ông đều được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Ông T đứng tên chủ sử dụng đất thửa 511 và ông đứng tên 

thửa 512. Thửa 512 đất ao, tờ bản đồ số 5, diện tích 340m có tứ cận như sau: 

14



2 

 

Phía Bắc giáp hộ ông Chảng, bà Mích; Phía Nam giáp ao của UBND xã; Phía 

Đông giáp hộ Ông T; Phía Tây giáp ao UBND xã. 

Khi cho đất mẹ ông không nói là cho lối đi nên khi tách đất ông phải đi 

nhờ qua thửa 511 của ông Nguyễn Thành T. Từ thửa đất của ông có thể mở 2 lối 

đi ra đường công cộng. Một lối có thể mở qua thửa đất của ông Chảng và đất 

của bà Mích; một lối có thể mở qua thửa đất của Ông T. Nếu mở qua lối ông 

Chảng, bà Mích thì dài hơn lối qua nhà Ông T lại ảnh hưởng đến nhiều gia đình 

hơn; phía còn lại giáp ao của UBND xã nên không mở được. Gia đình ông vẫn 

đi qua lối nhà Ông T, ngoài ra không có lối đi nào khác. Ông T đồng ý cho ông 

đi nhờ nhưng không nhất trí cho mở lối đi. Ông đề nghị Tòa án buộc Ông T mở 

lối đi cho gia đình ông qua thửa 511 với chiều rộng 2m, số diện tích phải mở lối 

đi có giá trị bao nhiêu ông thanh toán cho Ông T. 

Bị đơn ông Nguyễn Thành T trình bày: Ông nhất trí với trình bầy của ông 

Đ về quan hệ, nguồn gốc đất. Từ khi mẹ ông còn sống chỉ tuyên bố cho đất thửa 

511 cho ông, thửa 512 cho ông Đ bằng miệng, không có lối đi chung. Quá trình 

tách đất, làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông xây nhà, làm lán sân ông 

Đ không có ý kiến gì về mở lối đi mà vẫn đi nhờ qua thửa đất của ông. Hiện ông 

và bà Tuyết đã làm nhà, lán, sân trên phần đất cho ông Đ đi nhờ, ông nhất trí 

cho ông Đ đi nhờ qua sân, lán, ông không nhất trí phá công trình đã xây để mở 

lối đi cho ông Đ. 

Người có quyền lợi liên quan bà Đào Thị Tuyết trình bày: Bà kết hôn với 

Ông T năm 2012, Ông T đã làm các công trình phụ trước đó. Hai vợ chồng bà 

chỉ làm chung nhà, sân lán. Từ trước đến nay ông Đ đều đi qua lối nhà bà ngoài 

ra không có lối đi nào khác. Việc ông Đ yêu cầu mở lối đi do Ông T quyết định, 

bà không có ý kiến gì. 

Theo xác minh tại chính quyền địa phương: Nguồn gốc thửa đất 511, 512 

tờ bản đồ số 5 tại thôn AB Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, Văn Giang là của cụ 

Triệu Thị Khẩn để lại cho các con là ông Đ, Ông T. Hai thửa đất đều đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa 512 là đất ao mang tên Ông T có 

tứ cận: Phía Bắc giáp hộ ông Chảng, bà Mích; Phía Nam giáp ao của UBND xã; 

Phía Đông giáp hộ Ông T; Phía Tây giáp ao UBND xã. Hiện tại trên bản đồ thửa 

512 không có lối đi. Việc mở lối đi cho thửa 512 ra đường công cộng chỉ có thể 

mở lối đi qua thửa đất của các hộ liền kề như hộ bà Mích, ông Chảng, Ông T 

nhưng việc mở lối đi qua thửa 511 của Ông T là hợp lý và thuận lợi nhất vì là 

anh em ruột. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 21/2019/DS-ST ngày 24/9/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Văn Giang đã quyết định:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ đối với ông 

Nguyễn Thành T về việc yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề. 

Buộc ông Nguyễn Thành T phải mở một lối đi diện tích 19,7m
2
 nằm trong 

thửa đất số 511, tờ bản đồ số 5 do Ông T đang quản lý, sử dụng tại thôn AB QT, 

xã LN, huyện VG, tỉnh Hưng Yên để làm lối đi chung ra vào thửa đất 511 và 

512 tờ bản đồ số 5 do Ông T đang quản lý, sử dụng tại thôn AB QT, xã LN, 

huyện VG, tỉnh Hưng Yên (có sơ đồ kèm theo). 
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Buộc ông Nguyễn Thành T và bà Đào Thị Tuyết phải dỡ bỏ phần lán +  

sân + tường nằm trên phần diện tích đất mở lối đi ở trên. 

2. Chấp nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Đ: 

Ông Đ có trách nhiệm đền bù cho ông Nguyễn Thành T giá trị diện tích 

đất dùng để mở lối đi là 19.700.000đ (Mười chín triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Ông Đ có trách nhiệm đền bù cho ông Nguyễn Thành T và bà Đào Thị 

Tuyết giá trị phần sân + lán + tường trên phần đất dùng làm lối đi chung là 

12.409.460đ (Mười hai triệu bốn trăm linh chín nghìn bốn trăm sáu mươi đồng). 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí, lãi suất chậm trả và quyền, 

nghĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/10/2019, ông Nguyễn Thành T kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị cắt 

lối đi 01 mét vì theo ông lối đi này chỉ có một chủ thể đi. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Nguyễn Thành T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị chỉ mở 

lối đi riêng cho ông Đ qua đất nhà ông với chiều rộng 1 mét. Ông Đ đề nghị giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên phát biểu quan điểm về việc tuân 

theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm: 

Thẩm phán, HĐXX phúc thẩm và Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp hành đầy đủ các quyền 

và nghĩa vụ của mình. Về đường lối giải quyết vụ án, Viện kiểm sát đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự: Bác kháng cáo của ông Nguyễn 

Thành T, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Văn Giang.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi liên quan đã được Tòa án triệu 

tập hợp lệ. Theo quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiếp tục 

xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2]. Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của Ông T thì thấy. 

Ông Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Thành T là hai anh em ruột  có mẹ là 

cụ Triệu Thị Khẩn. Nguồn gốc thửa đất 511, tờ bản đồ số 05 của Ông T và thửa 

512, tờ bản đồ số 05 của ông Đ tại thôn AB QT, xã LN, huyện VG, tỉnh Hưng 

Yên do cụ Khẩn để lại chia cho hai anh em sử dụng. Thửa đất số 512 của ông Đ 

không có lối đi ra đường công cộng. Quá trình giải quyết vụ án, xác định: Thửa 

đất số 512 của ông Đ được vây bọc bởi:  

- Phía Bắc giáp thửa 449 (hộ ông Chảng), thửa 447 (hộ bà Mích). 

- Phía Nam giáp ao của UBND xã. 

- Phía Tây giáp ao của UBND xã. 

- Phía Đông giáp thửa đất 511 của Ông T. 

Theo quy định của Bộ luật dân sự, ông Đ có quyền yêu cầu mở lối đi qua 

bất động sản liền kề. Xét các hướng có thể mở lối đi cho thửa 512 ra đường công 

cộng thì thấy: 

Phía Nam và phía Tây của thửa 512 giáp ao do UBND xã quản lý nên 

mặc dù hiện tại từ thửa đất 512 ông Đ có thể đi qua ao của UBND xã ra đường 
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đi chung nhưng không thể mở lối đi ổn định, lâu dài cho thửa đất qua hướng 

này, chi phí mở lối đi lớn gây tốn kém không cần thiết cho đương sự. 

Phía Bắc thửa 512 giáp thửa thửa 449 (hộ ông Chảng), thửa 447 (hộ bà 

Mích). Để tạo lối đi cho ông Đ về hướng Bắc thì bắt buộc phải đi qua đồng thời 

hai thửa là thửa 449 của hộ ông Chảng và thửa 447 của hộ bà Mích. Khi đó, 

khoảng cách từ đất nhà ông Đ ra tới đường công cộng quá dài, nên diện tích để 

mở lối đi lớn, chi phí đền bù cao, ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều chủ sử dụng 

đất. Do đó, việc mở lối đi cho thửa 512 theo hướng này cũng không phù hợp. 

Phía Đông thửa 512 giáp thửa 511 của Ông T. Quá trình sử dụng đất, từ 

trước cho đến nay ông Đ vẫn đi nhờ qua thửa đất 511 của Ông T. Hiện nay Ông 

T vẫn dành một phần sân lán cho ông Đ đi nhờ. Lối đi này có chiều dài ngắn 

nhất, lợi ích của chủ sử dụng đất, cũng như người yêu cầu mở lối đi bị ảnh 

hưởng ít nhất. Hơn nữa, hai thửa đất trên trước kia là từ một một chủ sử dụng cụ 

Triệu Thị Khẩn (mẹ ông Đ và Ông T) để lại cho hai ông nhưng không xác định 

lối đi cho thửa 512 nên mới dẫn đến tranh chấp, các chủ sử dụng đất lại là anh 

em ruột nên việc mở lối đi cho thửa 512 qua thửa 511 là thuận tiện, hợp lý cũng 

như hợp tình. Do đó, yêu cầu mở lối đi của ông Đ qua thửa đất số 511 được Tòa 

án cấp sơ thẩm chấp nhận là hoàn toàn có căn cứ.  

* Về vị trí và chiều rộng ngõ đi chung mở cho hai thửa đất: 

Hiện trạng hai thửa đất cho thấy, phần đất Ông T tiếp giáp đường đi có 

chiều rộng 2,61m. Hiện tại Ông T đang sử dụng lối đi duy nhất này. 

Việc mở lối đi cho ông Đ cũng bắt buộc phải đi qua phần đất có chiều 

rộng 2,61m. Nếu mở lối đi riêng cho ông Đ với chiều rộng khoảng 1m như 

kháng cáo của Ông T thì phần lối đi của Ông T còn lại có chiều rộng 1.61m sẽ 

gây khó khăn cho cả hai ông trong việc sử dụng lối đi. Vì vậy việc cấp sơ thẩm 

mở lối đi chung cho cả hai hộ ông Đ và Ông T là hoàn toàn phù hợp. 

Lối đi chung được mở như sau: Chiều rộng lối đi đầu giáp thửa đất của 

ông Đ hiện nay là 1,76m. Ở giữa phần đất đang sử dụng làm lối đi có một đoạn 

giáp với công trình vệ sinh kiên cố của Ông T và bà Tuyết, khi qua hai đầu công 

trình vệ sinh lối đi có chiều rộng một đầu là 1,48m, một đầu là 1,74m.  Để Ông 

T không phải phá bỏ nhà vệ sinh gây lãng phí, cần giữ nguyên hiện trạng công 

trình vệ sinh. Như vậy, chiều rộng ngõ đi khi qua công trình vệ sinh của Ông T 

chiều rộng ngõ đi sẽ hẹp dần còn 1,48m và 1,74m; chiều rộng ngõ đi tiếp giáp 

đường công cộng là 1,76m. Phần diện tích đất của thửa 512 sử dụng để mở lối đi 

là 19,7m
2
 (có sơ đồ kèm theo).  

Theo quy định, ông Đ phải đền bù cho Ông T 1/2 giá trị diện tích lối đi 

(đơn giá 1.000.000đ/m
2
); giá trị tài sản trên phần đất mở lối đi chung (13,7m

2 
 

sân + tường + lán) có đơn giá (1.094.000đ +200.000đ) x 0,7 = 905.800đ/m
2
. 

Ông Đ tự nguyện đền bù toàn bộ giá trị diện tích đất và giá trị công trình trên đất 

sử dụng mở lối đi. Xét thấy sự tự nguyện của ông Đ phù hợp với quy định của 

pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các đương sự nên HĐXX chấp nhận. Tổng số 

tiền đất, công trình trên đất lối đi chung ông Đ tự nguyện bồi thường cho Ông T 

là 32.109.460đ. 

Ông Nguyễn Thành T kháng cáo nhưng không có căn cứ nên không được 

chấp nhận. 
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[4]. Về án phí:  

Ông Đ là người cao tuổi có đơn xin miễn án phí hợp lệ nên được miễn 

toàn bộ án phí sơ thẩm. Ông T phải chịu án phí phúc thẩm dân sự theo luật định 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 245, 246, 248 

254, 357 và Điều 468 Bộ luật 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, lệ phí Tòa án. Xử: 

Bác toàn bộ kháng cáo của ông Nguyễn Thành T. Giữ nguyên bản án dân 

sự sơ thẩm số 21/2019/DS-ST ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Văn 

Giang như sau: 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ về việc yêu cầu 

mở lối đi qua bất động sản liền kề đối với ông Nguyễn Thành T. 

Buộc ông Nguyễn Thành T phải mở một lối đi diện tích 19,7m
2
 nằm trên 

thửa đất số 511, tờ bản đồ số 05 do Ông T đang quản lý, sử dụng tại thôn AB 

QT, xã LN, huyện VG, tỉnh Hưng Yên để làm lối đi chung ra vào thửa đất 511 

và 512 tờ bản đồ số 05 tại thôn AB QT, xã LN, huyện VG, tỉnh Hưng Yên ( Có 

sơ đồ kèm theo) 

Buộc ông Nguyễn Thành T và bà Đào Thị Tuyết phải dỡ bỏ phần lán +  

sân + tường nằm trên phần diện tích đất mở lối đi ở trên. 

2. Chấp nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Đ đền bù cho ông 

Nguyễn Thành T giá trị diện tích đất dùng để mở lối đi cùng tài sản trên đất là 

32.109.460đ. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật dân sự 2015. 

2. Về án phí:  

Án phí sơ thẩm: 

- Ông Nguyễn Thành T phải chịu 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

- Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho ông Nguyễn Văn Đ. 

Án phí phúc thẩm: 

- Ông Nguyễn Thành T phải chịu 300.000đ án phí phúc thẩm, đối trừ số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001008 ngày 09/10/2019 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Giang, Ông T đã nộp đủ án phí phúc 

thẩm.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

cấp phúc thẩm không xét có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 
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Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

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

 

     Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- Tòa án nhân dân h VG; 

- Chi cục thi hành án dân sự h VG; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VP./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Trung Thực 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 169/2019/DS-PT 

Ngày: 25-9-2019 

“V/v: Tranh chấp lối đi chung và 

hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

Các thẩm phán Bà Lê Thúy Cầu 

Ông Nguyễn Cường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 224/2019/TLPT-DS

ngày 12 tháng 8 năm 2019 về việc:
 
“Tranh chấp lối đi chung và hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1119/2019/QĐ-PT ngày 03 tháng 

9 năm 2019, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Võ Văn O; địa chỉ: Thôn 5 xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk.

* Bị đơn: Ông Nguyễn Văn M; địa chỉ: Thôn 3, xã E2, huyện E1, tỉnh Đắk

Lắk. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ủy ban nhân dân huyện E1, tỉnh Đắk Lắk.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thăng L - Chủ tịch UBND huyện E1; 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Y T Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện E1 

(văn bản ủy quyền ngày 27/11/2018). 

2. Bà Nguyễn Thị T1; địa chỉ: Thôn 3, xã E2, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk.  

3. Ông Võ B, địa chỉ: Thôn L2, xã C, huyện P2, tỉnh Bình Định. 

4. Bà Nguyễn Thị Đ; địa chỉ: Thôn 5, xã R1, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông B, bà Đ: Ông Võ Văn O; địa chỉ: 

Thôn 5, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk (văn bản ủy quyền ngày 15/3/2018 và 

ngày 14/3/2019).  

5. Bà Nguyễn Thị Bé H; địa chỉ: Ấp B4, xã Th, huyện Đ2, tỉnh Bình 

Phước. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Ông Nguyễn Văn M; địa chỉ: 

Thôn 3, xã E2, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk (văn bản ủy quyền ngày 22/4/2019).  

6. Ông Nguyễn Hoàng M1; địa chỉ: xã T4, huyện T5, tỉnh Bình Dương. 

7. Bà Nguyễn Thanh Th; địa chỉ: xã T4, huyện T5, tỉnh Bình Dương. 

8. Ông Nguyễn Hoàng D; địa chỉ: Thôn 3, xã E2, E1, Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông M1, bà Th, ông D: ông Nguyễn Văn M, 

bà Nguyễn Thị T1; địa chỉ: Thôn 3, xã E2, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk (văn bản ủy 

quyền ngày 10/4/2019). 

9. Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng giao dịch E1. Địa 

chỉ: 565 Đường G, thị trấn E3, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh C; địa chỉ: 565 Đường G, 

thị trấn E3, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk (văn bản ủy quyền ngày 20/3/2019).  

* Người làm chứng:  

1. Ông Đỗ Mạnh Đ1;  

2. Ông Nguyễn Đức H1;  

3. Ông Trần Đức T2;  

4. Ông Trần Đức T3;  

5. Ông Lê Đức B2;  

6. Ông Ngô Thanh P;  

7. Ông Đinh Văn K; 

8. Ông Phạm Duy B3;  

9. Bà Hoàng Thị M2;  

địa chỉ: Thôn 5, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk. 

* Người kháng cáo: Bị đơn – ông Nguyễn Văn M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 25/12/2017, nguyên đơn - ông Võ Văn O trình 

bày: 

Năm 1996, bố tôi là ông Võ B và tôi có mua lô đất rẫy của ông C ở Thôn 
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5, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk, bố con tôi đã làm nhà và trồng cây cà phê trên 

đất hiện nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSD đất. Hiện tại vì bố tôi sức khỏe đã 

yếu nên đã giao lô rẫy này cho tôi canh tác sử dụng. 

Khi mua đất rẫy này thì đã có con đương đi chung từ đường lớn (đường 

liên xóm) đi vào rẫy tồi cùng với rẫy nhà ông L1 và rẫy ông Hai P1, con đường 

là ranh ngăn cách giữa rẫy ông L1 và rẫy ông Hai P1 rồi mới đến rẫy của 

tôi. Năm 2001 thì ông L1 và ông Hai P1 bán hai lô rẫy này cho ông M. Đến năm 

2006 ông M làm giấy CNQSD đất gộp chung hai lô rẫy trên và không th  hiện 

có con đường đi chung. Nhưng thực tế tôi vẫn đi con đường này từ trước đến 

nay, con đường dài 105m, rộng 03 m. Ngoài con đường này thì không có con 

đường nào khác để đi vào nhà và đất rẫy của tôi, hiện tại tôi vẫn đi qua con 

đường này, nhưng về việc chuyên chở thì rất khó khăn, vì ông M có đào hố 

trồng cà phê lấn ra con đường này. Vì vậy, tôi đề nghị Tòa án công nhận con 

đường đi qua rẫy ông M là đường đi chung và đề nghị hủy giấy CNQSD đất số: 

AD 311526 tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại Buôn R B, xã E huyện 

E1, tỉnh Đắk Lắk và quyết định cấp đất cho ông M. Vì khi ông M làm giấy 

CNQSD đất gộp hai thửa lại thì gia đình tôi không biết, không ký giáp ranh, ông 

M tự ý ký tên của bố tôi vào phần chữ ký các hộ giáp ranh. 

* Bị đơn ông Nguyễn Văn M trình bày: 

Năm 2001 gia đình tôi có mua rẫy của bà Hoàng Thị M2 và ông Trần 

Hữu  P1 (mua theo thủ tục phát mãi tài sản của Ngân hàng B1 chi nhánh K1), 

khi mua rẫy thì giữa hai rẫy không có đường đi, giấy tờ mua bán cũng không thể 

hiện có đường đi, sau khi mua tôi trồng cao su, năm 2006 tôi được cấp giấy 

CNQSD đất đối với hai thửa đất rẫy trên cũng không thể hiện có con đường đi. 

Tôi có cho ông O đi nhờ qua rẫy của tôi từ năm 2002 đến nay, vì đất trồng cao 

su nên gia đình tôi cho ông O tự do đi lại, sau đó ông O tự mang cuốc xẻng để 

tạo nên con đường đang tranh chấp hiện nay, con đường nằm hoàn toàn trên 

phần đất mà tôi mua của ông  P1, chứ không phải nằm ở giữa ranh giới đất ông  

P1 và bà M2. Hiện nay tôi chuyển sang trồng cà phê nên tôi không cho ông O đi 

nhờ qua rẫy của tôi nữa vì đây là con đường được hình thành trên lô đất của gia 

đình tôi đã được cấp giấy CNQSD đất AD 311526 tại thửa đất số 03, tờ bản đồ 

số 16, tọa lạc tại Buôn R B, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk. Nên tôi không đ ng 

ý việc ông O yêu cầu công nhận là con đường đi chung và yêu cầu hủy giấy 

CNQSD đất của tôi. 

Nếu ông O không có đường đi thì gia đình tôi chấp nhận mở cho ông O 

con đường đi khác rộng khoảng 2.5m, ở giáp ranh phía Đông lô đất của gia đình 

tôi. Ông O phải thanh toán lại giá trị con đường đi mà tôi sẽ mở theo giá thị 

trường khoảng 40 triệu đồng. Nếu ông O không đồng ý mua lại con đường thì đề 
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nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  - UBND huyện E1, tỉnh Đắk Lắk Người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Về hồ sơ cấp giấy CNQSD đất số AĐ 311526 gồm có: Đơn xin cấp giấy 

CNQSD đất ngày 28/9/2005 của ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 đối 

với thửa đất số 03, tờ bản đồ số 16; biên bản đo đạc ngày 28/9/2005 của UBND 

xã E đối với thửa đất số 2, tờ bản đồ số 16, diện tích 52.130m
2
; Quyết định số 

61/QĐ-UBND ngày 16/01/2005 của UBND huyện E1 về việc cấp giấy CNQSD 

đất cho ông Nguyễn Văn M số AĐ 311526 thửa đất số 3 tờ bản đồ số 16 diện 

tích 52.130m
2
 tại Buôn R, xã E, huyện E1. Ông Võ Văn O cho rằng ông M kê 

khai nguồn gốc đất là khai hoang là không đúng, vì trong đơn xin cấp giấy 

CNQSD đất của ông M không kê khai, nội dung này do UBND xã E xác nhận, 

Căn cứ sơ đồ thửa đất số 03 tờ bản đồ số 16 do UBND xã E lập kèm theo biên 

bản đo đạc ngàv 28/9/2005 thì trong diện tích 52.130m
2
 không thể hiện con 

đường. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Ngân hàng Thương mại cổ phần S (Ngân hàng S) - Người đại diện theo 

ủy quyền ông Nguyễn Mạnh C trình bày: 

Ngày 01/06/2018, vợ chồng ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 có 

ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng TMCP S (Ngân hàng S) - Phòng giao dịch E1 

để vay số tiền 1.300.000.000 đồng, lãi suất 11%/năm, thời hạn 12 tháng. Vợ 

chồng ông M, bà T1 có thế chấp tài sản, gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản trên 

đất theo giấy CNQSD đất số: AĐ 311526 cấp ngày 16/01/2006 mang tên hộ ông 

Nguyễn Văn M, bà Nguyễn Thị T1. Đến ngày 10/06/2019 đã thanh toán đủ cả 

gốc và lãi, bản gốc giấy CNQSD đất số: AĐ 311526 cấp ngày 16/01/2006 mang 

tên hộ ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1, hiện nay phía Ngân hàng đang 

còn nắm giữ, tuy nhiên không đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào. 

* Người làm chứng: 

1. Ông Đỗ Mạnh Đ1 trình bày: 

Tôi là Thôn trưởng thôn 5 xã E huyện E1, không có quan hệ gì với ông 

Võ Văn O và ông Nguyễn Văn M. Tôi vào đây sinh sống từ năm 1996, tôi được 

biết vào năm 1995 ông Võ B (bố ông O) và ông  P1 sống tại đây. Con đường 

đang tranh chấp là lối đi của nhà ông O từ năm 1995 cho tới nay, con đường này 

là ranh giới phân định giữa đất nhà bà Hoàng Thị M2 và đất của ông  P1 (chú 

ông O). Đến khoảng năm 2000 ông M mua lại rẫy của ông  P1, sau đó mua lại 

đất của bà M2, ông M đã làm gộp thành một thửa đăng ký kê khai và được cấp 

giấy CNQSD đất (không thể hiện có con đường). Trước năm 2000 thì con 

đường là lối đi chung của nhà ông B, ông  P1, bà M2, đây là con đường duy nhất 

đi vào nhà ông O. Thực tế tháng 9/2017 ông O và ông M có nhờ thôn giải quyết 
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tranh chấp bờ ranh, hai bên có phát sinh mâu thuẫn đánh nhau, sau đó ông M 

căn cứ vào giấy CNQSD đất để rào lối đi không cho nhà ông O đi nữa. 

2. Ông Nguyễn Đức H1, trình bày: 

Tôi là người làm rẫy gần nhà ông O và ông M ngoài ra không có quan hệ 

gì, năm 1996 tôi làm rẫy ở đây và đã có con đường đi, từ đó tới nay tôi vẫn thấy 

có con đường đi. 

3. Ông Trần Đức T2 trình bày: 

Tôi là người làm rẫy gần nhà ông O và ông M ngoài ra không có quan hệ 

gì. Năm 1995 tôi làm rẫy ở đây và đã có con đường đi, từ đó tới nay con đường 

đi vẫn còn nguyên. 

4. Ông Trần Đức T3 trình bày: 

Tôi là người mua rẫy gần nhà ông Võ B vào năm 1994, năm 1995 tôi 

trồng cà phê và tôi ở chung với ông Trần Hữu  P1, trước đó con đường này là 

đưòng đi chung của xóm. Sau này ông  P1 có cho ông Võ B làm sân phơi mà 

hiện ông B đang sử dụng, theo bờ ranh ông B có trồng xoài và mít, bờ ranh rẫy 

tôi và ông O đào mương nước chảy quanh rẫy 

5. Ông Lê Đức B2 trình bày: 

Tôi là con trai bà Hoàng Thị M2 đứng tên mua rẫy của ông B Tài. Năm 

1997 tôi mua rẫy của ông B Tài, dưới đuôi rẫy có một con đường thẳng xuống 

nhà ông Võ B, tôi thường chở phân đi xuống đường đó bằng xe công nông. Một 

thời gian sau tôi bán rẫy này cho ông D, sau đó ông D bán lại cho ông M. Từ 

năm 1997 đến nay tôi thấy con đường vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, khi tôi 

mua rẫy thì con đưòng này là lối đi chung của tôi, ông Võ B và ông  P1. Trên lối 

đi này xuống đến sân nhà ông Võ B có 03 cây xoài và 01 cây mít để làm ranh 

giới với ông Hai P1, từ khi tôi mua rẫy này thì đã thấy có sân phơi của ông Võ 

B. 

6. Ông Ngô Thanh P trình bày: 

Tôi làm rẫy giáp ranh rẫy ông M, ngoài ra không có quan hệ gì với ông O 

và ông M. Tôi ở tại Thôn 5 vào năm 1996, con đường đang tranh chấp là đường 

đi chung của ông  P1 và ông Võ B. 

7. Ông Đinh Văn K trình bày: 

Tôi làm rẫy gần ông M và ông O, ngoài ra không có quan hệ gì với ông O 

và ông M. Tôi làm rẫy ở đây từ năm 2002, tôi bay đi qua lại chơi thì đã có con 

đường đi xuống nhà ông Võ B, từ đó đến nay con đưòng vẫn nguyên vẹn. Trong 

sân của ông O ở bờ ranh có 3 cây xoài và 01 cây mít. 

8. Ông Phạm Duy B3 trình bày: 

Vào năm 1998 tôi mua rẫy gần rẫy ông Võ B, thời điểm này con đường là 

đường chính đi vào nhà ông Võ B, sau khi ông M mua rẫy ở đây thì còn con 
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đường cho xe vận chuyển phân bón, trên con đường còn có khoảng 2 hay 3 cây 

xoài và mít. 

9. Bà Hoàng Thị M2 trình bày: 

Năm 1997 tôi mua của ông B Tài miếng rẫy diện tích khoảng 1.2ha, vị trí 

giáp hướng Đông của con đường đang tranh chấp. Khi tôi mua rẫy và làm thì đã 

có con đường đi xuống nhà ông Võ B, chiều dài và rộng như hiện trạng hiện 

nay. Quá trình sử dụng tôi giao rẫy cho con tôi là Lê Đức B2 làm và vẫn dùng 

xe cày, xe độ chở phân xuống con đường này. Năm 2000 tôi bán lại rẫy cho ông 

D. Thời điểm tôi mua rẫy ở đây thì con đường là đường đi chung của nhà tôi, 

ông Võ B và ông  P1. Sân phơi nhà ông Võ B lúc đó có cây Xoài và mít làm bờ 

ranh, con tôi thường chạy xe càng xuống sân ông Võ B để quay đầu. Sau này chỉ 

còn gia đình ông Võ B đi con đường này. 

Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 28/5/2019, kết quả xem xét 

thẩm định tại chỗ ghi nhận như sau: 

Diện tích vị trí con đường đang tranh chấp có 02 đoạn nằm trong 

GCNQSDĐ số AĐ 311526 mang tên hộ ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn Thị T1 

cấp ngày 16/01/2006 tại thửa đất số 03 tờ bản đồ số 16 tại Buôn R B, xã E, 

huyện E1 tỉnh Đắk Lắk. 

* Đoạn thứ nhất: Dài 88.5m rộng 03m diện tích 265.5m
2
, vị trí: 

- Phía Đông và phía Tây giáp đất ông M, bà T1 dài 88.5m; 

- Phía Bắc giáp đất ông O rộng 03 m (giáp ranh cạnh góc vuông giữa nhà 

ông O và ông M có 01 gốc mít đã cưa khô đường kính 35cm, gốc mít này trước 

đây do ông Võ B bố ông O trồng); 

- Phía Nam giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đường này có 01 cây cao su đã đưa vào thu 

hoạch. 

* Đoạn thứ hai: Dài 27m, rộng 03m. Diện tích 81m
2
, vị trí: 

- Phía Đông giáp đường đi chung của các hộ ông T2, ông Quang, ông M, 

ông O rộng 03m; 

- Phía Tây giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m; 

- Phía Nam và phía Bắc giáp đất ông M, bà T1 dài 27m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đường này có 01 cây cao su. 

Toàn bộ con đường chỉ có đất được san ủi, không có đá dăm đá hộc hoặc 

bê tông, hiện trạng con đường là đường đất do nhà ông O làm lối đi, tổng diện 

tích là 346,5m
2
. 

Ngày 24/5/2018, Hội đồng định giá của các cơ quan chức năng huyện E1, 

lấy trị giá đất tại thời điểm định theo giá Nhà nước quy định 23.000 đồng/1m
2
, 

như vậy diện tích đất 346,5m
2
x 23.000 đồng/1m

2
 = 7.969.500 đồng. 
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Tại bản án dân sự thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 20 tháng 06 năm 

2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

“Chấp nhận đơn kh i kiện của ông Võ Văn O. 

 Công nhận con đường đi từ nhà ông O đi ra đường liên thôn là con 

đường đi chung, cụ thể: 

* Đoạn thứ nhất: Dài 88,5m rộng 03m diện tích 265,5m
2
, vị trí: 

- Phía Đông và phía Tây giáp đất ông M, bà T1 dài 88,5m; 

- Phía Bắc giáp đất ông O rộng 03m (giáp ranh cạnh góc vuông giữa nhà 

ông O và ông M có 01 gốc mít đã cưa khô đường kính 35cm, gốc mít này trước 

đây do ông Võ B bố ông O trồng). 

- Phía Nam giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đường này có 01 cây cao su đã đưa vào thu 

hoạch. 

* Đoạn thứ hai: Dài 27m, rộng 03m. Diện tích 81m
2
, vị trí: 

- Phía Đông giáp đường đi chung của các hộ ông T2, ông Quang, ông M, 

ông O rộng 03m. 

- Phía Tây giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m. 

- Phía Nam và phía Bắc giáp đất ông M, bà T1 dài 27m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đương này có 01 cây cao su. 

Tổng diện tích là 346,5m
2
. 

Buộc ông Võ Văn O phải thanh toán trị giá 02 cây cao su đã thu kinh 

doanh cho ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 số tiền 758.600 đồng. Ông 

O được quyền chặt bỏ hai cây cao su nói trên. 

Tuyên hủy Quyết định số: 61/QĐ-UBNĐ ngày 16/01/2006 của UBND 

huyện E1 về việc cấp giấy CNQSD đất số: AĐ 311526 do UBND huyện E1 cấp 

ngày 16/01/2006 mang tên hộ ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn Thị T1. 

Hộ ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 phải có trách nhiệm đến cơ 

quan c  thẩm quyền để làm thủ tục cấp lại giấy CNQSD đất đối với diện tích đất 

thực tế mình đang sử dụng theo hiện trạng. UBND huyện E1 có trách nhiệm cấp 

lại giấy CNQSD đất theo diện tích đất thực tế hiện nay hộ ông Nguyễn Văn M 

và bà Nguyễn Thị T1 đang sử dụng.” 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí xem xét thẩm định tại 

chỗ và định giá tài sản, án phí và quyền kháng cáo. 
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Ngày 03 tháng 7 năm 2019, bị đơn – ông Nguyễn Văn M kháng cáo toàn 

bộ bản án dân sự sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 20/6/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk

M2 không Tòa án M2

không

Tòa án 

M2. 

 

 

 

Năm 1996, ông ông O hôn 

5, xã E, huyện E1, tỉnh Đắk Lắk, đã làm nhà và trồng cây cà phê trên đất, 

 đất. Hiện tại, ông B đã giao lô rẫy này 

cho ông O  canh tác sử dụng.

P1 M2 M

2018, ông M

ông O

M Ủy ban nhân dân E1

quyền sử dụng đất cho ông M không không  

kháng cáo M; 

. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Ông O  mu

ông C Ông M M2

P1 4 

[2]  ông Đỗ Mạnh Đ1, ông Nguyễn Đức H1, 

ông Trần Đức T2, Trần Đức T3, ông Lê Đức B2, ông Ngô Thanh P, ông Đinh 

Văn K 3 và bà Hoàng Thị M2  gia đ nh ông O, bà 

M2 và ông  P1 cùng một số gia đình khác con đường 

 từ năm 1996 đến nay.  

[3]  xem xét thẩm định tại chỗ  28-5-2019  phần lề 

đường đi của nhà ông O giáp ranh đất ông M có gốc mít trước đây do ông  

(bố ông O) trồng đã bị cưa có đường kính 35cm và một số gốc cây xoài.

 97), ông M

. 
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[4]  xem xét thẩm định tại 

chỗ M

M2 P1. 

[5] Kháng cáo M trong Tòa án 

M2 không M2 

 10/7/2018 (  51). 

[6] Việc ông M chấp nhận cho gia đình ông O  t  vị trí

đi t  nhà ra đường liên thôn ông O không

  

[7] Như vậy, ông O con đường này có từ trước tới nay,  yêu cầu 

công nhận con đường ở vị trí trên là con đường đi chung là c

k ông O con đường đi chung

 Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

[8] Việc UBND huyện E1 cấp g   cho hộ 

ông M  con đường mà gia đình ông O cùng một số hộ đi ra 

đường liên thôn từ tr năm 1996 đ n nay không

, ảnh ng đến quyền lợi của   ông O cũng như 

một số hộ dân có đất rẫy phía sau. Do đó,  hủy G

 số: AĐ 311526 c p ngày 16/01/2006 mang tên ông Nguyễn 

Văn M, bà Nguyễn Thị T1 Quyết định số: 61/QĐ-UBND ngày 

16/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện E1 v  việc c p g

sử dụng đất cho hộ ông Nguyên Văn M, bà Nguyễn Văn T1 

pháp luật.  

[9] không kháng cáo Nguyễn Văn M; 

nên . Ông Nguyễn Văn M

 

 

 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Không c  ông M; 

 số 05/2019/DS-ST ngày 20-6-2019  

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Áp dụng Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- 2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

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

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận đơn kh i kiện của ông Võ Văn O. 

2. Công nhận con đường đi từ nhà ông O đi ra đường liên thôn là con 

đường đi chung, cụ thể: 
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* Đoạn thứ nhất: Dài 88,5m rộng 03m diện tích 265,5m
2
, vị trí: 

- Phía Đông và phía Tây giáp đất ông M, bà T1 dài 88,5m; 

- Phía Bắc giáp đất ông O rộng 03m (giáp ranh cạnh góc vuông giữa nhà 

ông O và ông M có 01 gốc mít đã cưa khô đường kính 35cm, gốc mít này trước 

đây do ông Võ B bố ông O trồng). 

- Phía Nam giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đường này có 01 cây cao su đã đưa vào thu 

hoạch. 

* Đoạn thứ hai: Dài 27m, rộng 03m. Diện tích 81m
2
, vị trí: 

- Phía Đông giáp đường đi chung của các hộ ông T2, ông Quang, ông M, 

ông O rộng 03m. 

- Phía Tây giáp đất ông M, bà T1 rộng 03m. 

- Phía Nam và phía Bắc giáp đất ông M, bà T1 dài 27m. 

Tài sản trên đất thuộc đoạn đương này có 01 cây cao su. 

Tổng diện tích là 346,5m
2
. 

Buộc ông Võ Văn O phải thanh toán trị giá 02 cây cao su đã thu kinh 

doanh cho ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 số tiền 758.600 đồng. Ông 

O được quyền chặt bỏ hai cây cao su nói trên. 

3. Tuyên hủy Quyết định số: 61/QĐ-UBNĐ ngày 16/01/2006 của UBND 

huyện E1 về việc cấp ng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ 311526 do 

UBND huyện E1 cấp ngày 16/01/2006 mang tên hộ ông Nguyễn Văn M, bà 

Nguyễn Thị T1 số: AĐ 311526 do 

UBND huyện E1 cấp ngày 16/01/2006 mang tên hộ ông Nguyễn Văn M, bà 

Nguyễn Thị T1. 

4. Hộ ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 có  cơ quan 

c  thẩm quyền để làm thủ tục cấp lại g  đối với 

diện tích đất thực tế đang sử dụng theo hiện trạng. UBND huyện E1 có trách 

nhiệm cấp lại g  theo diện tích đất thực tế hiện 

nay hộ ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị T1 đang sử dụng. 

5. C : ông Nguyễn Văn 

M ; ông Nguyễn Văn 

M O . 

6.  
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-  Ông Nguyễn Văn M  . 

-  O 300.000đ ,

biên lai số AA/2017/0000764 ngày 04/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện E1. 

7.  

Ông Nguyễn Văn M u 300.000đ 

biên lai số AA/2019/0002517 ngày 09/7/2019 của Cục Thi hành án dân sự 

. 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND ; 

- Cục THADS tỉnh ; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, P.HCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI HÀ NỘI 

  Bản án số: 142/2019/DS-PT 

     Ngày 18/9/2019; 
      V/v tranh chấp lối đi chung, buộc tháo 

         dỡ công trình và yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

 Các Thẩm phán:  

   Ông Ngô Hồng Phúc; 

   Ông Hoàng Mạnh Hùng; 

   Ông Nguyễn Xuân Phách. 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhật Phương, Thư ký của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Thúy, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự Thụ lý số 15/2019/TLPT-DS ngày 

09/01/2019 về việc “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất” do có kháng cáo của bị đơn đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 

18/2018/DS-ST ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 8603/2019/QĐ-PT ngày 

30/8/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nông Thị A, sinh năm 1964; địa chỉ nơi cư trú tại thôn 

NM, xã ĐQ, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn; có mặt tại phiên tòa.  

Bà Nông Thị A ủy quyền cho ông Phạm Gia A1, sinh ngày 23/4/1964; có 

địa chỉ cư trú tại Khu PQ, thị trấn LB, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn (Theo Giấy ủy 

quyền được công chứng, chứng thực ngày 16/7/2019) ; có mặt tại phiên tòa. 

Ông Đặng Văn A3 là Luật sư của Văn phòng luật sư CP thuộc Đoàn luật sư 

thành phố Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nông Thị A, có mặt tại 

phiên tòa.  

Bị đơn: 

1. Anh Âu Văn A3, sinh năm 1981; có mặt tại phiên tòa;

2. Anh Hoàng Văn A4, sinh năm 1990; vắng mặt tại phiên tòa;

Cùng địa chỉ nơi cư trú tại thôn NM, xã ĐQ, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Hoàng Văn A4 và anh Âu 

Văn A3: Ông Huỳnh Mỹ A5 và ông Hoàng Việt A6 là các Luật sư của Công ty 

Luật TNHH TC thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân dân huyện LB, tỉnh Lạng Sơn; 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LB, tỉnh 

Lạng Sơn: Ông Trần Văn A7 là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện LB, tỉnh Lạng Sơn (Theo văn bản ủy quyền ngày 20/7/2018); vắng mặt, có 

đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Chị Hoàng Thị A8; có mặt tại phiên tòa. 

3. Chị Chu Thị A9; có mặt tại phiên tòa. 

4. Ông Hoàng Văn A10; có mặt tại phiên tòa. 

5. Anh Chu Văn A11; có mặt tại phiên tòa. 

6. Anh Chu Văn A12; vắng mặt tại phiên tòa. 

Cùng địa chỉ nơi cư trú tại thôn NM, xã ĐQ, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn;  

Người đại diện theo ủy quyền của anh Chu Văn A11, anh Chu Văn A12 là 

bà Nông Thị A (Theo văn bản ủy quyền ngày 23/7/2018). 

                             

                                            TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Tại Đơn khởi kiện và các lời khai tiếp theo, bà Nông Thị A trình bày: 

Năm 1990, bà cưới ông Chu Văn A13; khi đó ông Pử có quản lý thửa đất số 

330, tờ bản đồ số 19, bản đồ địa chính thôn NM, xã ĐQ, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn; 

đi vào thửa đất này có một con đường dân sinh rộng khoảng 2m; con đường đi từ 

nhà ông Tàng Văn M rồi đến nhà ông Hoàng Văn S, nhà anh Hoàng Văn A4, nhà 

anh Âu Văn A3 rồi đến thửa đất của gia đình bà. Năm 2016, anh A3 và anh A4 đã 

xây tường rào lấn ra phần diện tích đường đi chung nên hiện nay con đường dân 

sinh có đoạn chỉ còn rộng 80cm, khiến cho xe cộ và máy móc làm nông nghiệp của 

gia đình bà không thể qua lại được. Sau này bà mới được biết phần diện tích đường 

đi này đã được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Âu 

Văn A3. Nay bà khởi kiện yêu cầu anh A3 và anh A4 phải tháo dỡ phần tường rào, 

công trình đã xây dựng trên đất, trả lại phần diện tích đường đi chung; yêu cầu sửa 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ anh A3. 

Bị đơn là anh Âu Văn A3 và anh Hoàng Văn A4 trình bày:  

Diện tích đất hiện nay các anh đang sử dụng là của ông Hoàng Văn A10. 

Năm 2000, ông A10 cho anh A3 phần diện tích này để ở; năm 2004, anh A3 làm 

nhà; năm 2012, anh A4 cũng tiến hành xây nhà; cũng trong năm 2012, anh A3 đã 

kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này (bao 

gồm cả phần đường đi). Các anh cho rằng, khi các anh đến ở thì trên thửa đất đã có 

một con đường dân sinh rộng khoảng 01m và mọi người cùng qua lại, không ai có 

ý kiến gì; con đường này nằm trong diện tích đất của các anh được ông A10 cho. 
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Năm 2015, gia đình các anh tiến hành xây tường rào dọc theo con đường dân sinh, 

các anh cho rằng phần tường rào này nằm trên diện tích đất của các anh chứ không 

lấn chiếm phần diện tích đường đi chung, nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện 

của bà Nông Thị A. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân huyện LB, người 

đại diện ông Trần Văn A7 trình bày:  

Theo kết quả kiểm tra thực địa cho thấy, từ trong thôn NM đi ra các thửa 

ruộng, vườn và nhà ở của hộ bà Nông Thị A, hộ anh Âu Văn A3, và anh Hoàng 

Văn A4 có tuyến đường dân sinh đi qua; tuy nhiên khi đo đạc thành lập bản đồ địa 

chính xã ĐQ không thể hiện có tuyến đường dân sinh như thực tế là không đúng, 

từ đó dẫn đến việc cấp một phần diện tích đất con đường đi chung vào Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ anh Âu Văn A3 là có sự sai sót, do vậy đề nghị Tòa 

án xem xét thu hồi, hủy bỏ để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho đúng với thực tế. 

Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản ngày 22/8/2018 và 

trích đo địa chính số 80-2018 tờ số 19 (415440-5-a) thôn NM, xã ĐQ xác định, 

diện tích đất tranh chấp là đường đi chung thuộc một phần các thửa 278, 308 tờ 

bản đồ số 19 thôn NM, xã ĐQ có diện tích 113,4m2, cụ thể: 

+ Phần nằm trong thửa đất số 278 có diện tích 62,8m2; trong đó phần diện 

tích mà hộ anh Hoàng Văn A4 đã xây tường bao là 14,5m2. 

+ Phần nằm trong thửa đất số 308 có diện tích 50,6m2; trong đó phần diện 

tích mà hộ anh Âu Văn A3 đã xây tường bao là 18,3m2. 

 + Về tài sản trên đất: Trên đất có tường rào, cổng sắt, một phần bán mái do 

các anh Âu Văn A3 và anh Hoàng Văn A4 xây dựng. 

Quá trình giải quyết, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hòa giải, 

tuy nhiên các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau. Nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu di dời phần công trình trên đất mà anh Âu Văn 

A3 và anh Hoàng Văn A4 đã xây dựng lấn chiếm, trả lại lối đi chung; hủy một 

phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ anh Âu Văn A3 và anh 

Hoàng Văn A4 đối với phần diện tích lối đi chung.  

Bị đơn là anh A3 và anh A4 không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn; các anh cho rằng diện tích đất này do ông Hoàng Văn A10 đã cho các anh; 

diện tích con đường nằm trong diện tích đất của các anh; không có việc tường rào 

của các anh lấn vào phần đường đi chung. Tuy nhiên các đương sự đều thừa nhận 

trước đây có đường đi chung và đây là lối đi duy nhất để đi vào nhà bà Nông Thị 

A. Việc Ủy ban nhân dân huyện LB cấp cả phần diện tích lối đi chung vào giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ anh Âu Văn A3 là có sự sai sót, cần được 

điều chỉnh lại. Theo biên bản thẩm định thể hiện hai đầu phía bắc và phía nam con 

đường đều rộng hơn 2m; ông Hoàng Văn A10 cũng thừa nhận đã mở rộng con 
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đường thành rộng 4m; người làm chứng bà Vi Thị Kim T cũng khai rằng con 

đường này rộng trên 2m. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2018/DS-ST ngày 12/11/2018, Tòa án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng khoản 2 Điều 59; Điều 106; khoản 1 Điều 203 của 

Luật đất đai năm 2013; Điều 254 của Bộ luật dân sự. Điều 34; khoản 1 Điều 147; 

khoản 1 Điều 157; khoản 1 Điều 165 của Bộ luật tố tụng dân sự, xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nông Thị A: 

1. Công nhận phần diện tích 62,8m2 nằm trong thửa 278, tờ bản đồ số 19, 

bản đồ địa chính thôn NM, xã ĐQ, huyện LB anh Hoàng Văn A4 đang quản lý, sử 

dụng và 50,6m2 nằm trong thửa 308, tờ bản đồ số 19, bản đồ địa chính thôn NM, 

xã ĐQ, huyện LB anh Âu Văn A3 đang quản lý, sử dụng là đường đi chung.  

Phần đường đi chung có các phía tiếp giáp cụ thể như sau: Phía Bắc giáp 

một phần diện tích thửa đất 166 tờ bản đồ 19, có cạnh dài 2,86m. Phía Nam giáp 

thửa 357 tờ bản đồ 19 (đất giao thông nội đồng) có cạnh dài 3,12m + 0,57m. Phía 

Đông giáp một phần diện tích các thửa 308, 278,330 tờ bản đồ 19, có cạnh dài 

6,42m + l,63m + 6,96m + 5,28m + 2,10m + 4,27m + 7,38m + 5,52m + 4,26m. Phía 

Tây giáp một phần diện tích các thửa 277, 278, 308, 329, 330, 3 tờ bản đồ 19, có 

cạnh dài 4,35m + 3,80m + 9,52m + 4,30m + 5,81m + 7,42m + 8,78m + 3,56m. (có 

sơ họa mảnh trích đo địa chính số 80-2018, hệ tọa độ VN 2000, thôn NM, tờ số 19 

(415440-5-a) kèm theo) 

2. Buộc anh Âu Văn A3 phải tháo dỡ phần cổng sắt, tường rào, phần bán 

mái và các công trình khác trên phần diện tích đất đường đi chung. Anh Hoàng 

Văn A4, phải tháo dỡ tường rào, phần bán mái và các công trình khác trên phần 

diện tích đất đường đi chung. Các anh Hoàng Văn A4 và Âu Văn A3 phải chịu 

toàn bộ chi phí tháo dỡ các công trình trên. 

3. Hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 953580 của Ủy 

ban nhân dân huyện LB, tỉnh Lạng Sơn cấp cho hộ anh Âu Văn A3 đối với phần 

đường đi chung với diện tích là 50,6m2. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí định giá, thẩm định; án 

phí sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của 

pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24/11/2018, anh Âu Văn A3 và anh Hoàng 

Văn A4 đều kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà Nông Thị A. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Âu Văn A3 thay đổi kháng cáo, đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vụ án. 

 

                     NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy 
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đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa và các bên đương sự về việc giải quyết 

vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

 [1] Cũng như Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, về nguồn gốc diện tích đất, 

các bên đều thừa nhận con đường dân sinh đi qua nhà anh Hoàng Văn A4, anh Âu 

Văn A3 và bà Nông Thị A đã có từ lâu, người dân trong thôn vẫn qua lại con 

đường này để ra ruộng, vườn canh tác; anh Hoàng Văn A4 và anh Âu Văn A3 

cũng khẳng định con đường này là con đường duy nhất để đi vào nhà bà A đang ở. 

Như vậy, có căn cứ để khẳng định con đường dân sinh này đã tồn tại từ lâu và đã 

từng được người dân trong thôn sử dụng, không ai có ý kiến gì. Việc Ủy ban nhân 

dân huyện LB, tỉnh Bắc Giang không xem xét kỹ, tiến hành cấp phần diện tích 

đường đi chung này vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 953580 ngày 

11/12/2013 cấp cho hộ anh Âu Văn A3 đối với phần diện tích 570,4m2, trong đó 

có cả diện tích 50,6m2 là đường đi chung là không đúng đối tượng, có sai sót, 

nhầm lẫn. 

[2] Quá trình giải quyết vụ án, đại diện của Ủy ban nhân dân huyện LB là 

ông Trần Văn A7 là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện LB, tỉnh 

Lạng Sơn cũng đều thừa nhận, trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính không 

thể hiện có tuyến đường dân sinh như thực tế là không đúng, dẫn đến việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ anh Âu Văn A3 là không đúng đối 

tượng, cần phải được thu hồi, điều chỉnh lại. Quan điểm nhất quán của Ủy ban 

nhân dân huyện LB đều cho rằng, bà Nông Thị A yêu cầu hủy một phần giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ anh Âu Văn A3 đối với phần diện 

tích đường đi chung 50,6m2 là có căn cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

bà Nông Thị A. 

[3] Về quá trình hình thành con đường, ông Hoàng Văn A10 cho rằng, năm 

2000, ông đã bỏ tiền và công sức ra để mở rộng con đường với chiều rộng khoảng 

4m; lời khai của người làm chứng  là bà Vi Thị Kim T cũng thể hiện gia đình bà 

có 04 sào đất canh tác tại khu NM, khi đi canh tác gia đình bà và các hộ khác đều 

đi qua con đường này, theo bà T thì chiều rộng con đường khoảng 04m. 

Cùng với các chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng căn cứ 

vào kết quả xem xét thẩm định thực tế thì thấy rằng, chiều rộng tuyến đường dân 

sinh có hai đầu, đầu giáp đường đất là 2,86m, đầu giáp phía đất hộ gia đình bà A 

là 3,69m, riêng đối với phần đi qua nhà anh Hoàng Văn A4 và anh Âu Văn A3 chỉ 

có dưới 2m. Mặt khác tranh chấp chỉ phát sinh sau khi các anh Hoàng Văn A4 và 

anh Âu Văn A3 xây dựng tường rào. Như vậy, có thể khẳng định rằng, nguồn gốc 

tuyến đường dân sinh đi từ nhà ông Tàng Văn M qua ông Hoàng Văn S, nhà anh 

Hoàng Văn A4, nhà anh Âu Văn A3 và qua nhà bà Nông Thị A tại thôn NM có 

chiều rộng trung bình là trên 02m. Căn cứ trích đo địa chính số 80-2018 tờ số 19 

(415440-5-a) thôn NM, xã ĐQ và kết luận giám định tư pháp xác định phần tường 
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rào do anh Hoàng Văn A4 và Âu Văn A3 xây dựng năm 2016 đã lấn ra phần 

đường đi chung, do đó những yêu cầu khởi kiện của bà Nông Thị A được Tòa án 

cấp sơ thẩm chấp nhận là có căn cứ. 

 [4] Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội tham gia phiên tòa cũng cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận đơn khởi 

kiện của nguyên đơn là có căn cứ, cho nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác 

kháng cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Do kháng cáo của anh Hoàng Văn A4 và anh Âu Văn A3 không được Tòa 

án cấp phúc thẩm chấp nhận, cho nên anh Hoàng Văn A4 và anh Âu Văn A3 phải 

chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

 
                                             QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Bác kháng cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm; 

2. Anh Hoàng Văn A4 và anh Âu Văn A3 mỗi người phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự phúc thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí 

phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2015/0001610 và số 

AA/2015/0001609 cùng ngày 20/12/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

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

 
         Nơi nhận: 

       - VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

       - TAND tỉnh Lạng Sơn; 

       - VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

      - Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; 

      - Các đương sự (theo địa chỉ); 

      - Lưu hồ sơ (2), phòng HCTP (2b); 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Ngô Hồng Phúc 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 130/2019/DS-PT 

Ngày: 30/5/2019 
V/v: “Tranh chấp ngõ đi chung và 

quyền sử dụng đất". 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-Với thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Nam  

Các Thẩm phán:   Ông Mai Tiến Dũng 

        Bà Nguyễn Thu Hồng 

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Lan, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Nguyễn Mai Thanh - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 30 tháng  5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự  thụ lý số: 12/2019/TLPT-DS ngày 08 tháng 01 năm 

2018 về việc “Tranh chấp ngõ đi chung và quyền sử dụng đất".   

Do bản án dân sự sơ thẩm số 19/2018/DS - ST, ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện T, thành phố Hà Nội bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 21/2018/QĐ-PT ngày 02 tháng 

4năm 2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn:  

Anh Nguyễn Viết N - sinh năm 1980;  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm L, Thôn B, xã CV, huyện T, Thành phố Hà 

Nội (có mặt tại phiên toà). 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Nh - sinh năm 1952;  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Xóm L, Thôn B, xã CV, huyện T, thành phố Hà 

Nội (vắng mặt tại phiên tòa). 

Người đại diện theo uỷ quyền của ông Nh: anh Nguyễn Văn T - sinh năm 1985;  

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm L, Thôn B, xã CV, huyện T, thành phố Hà Nội (có 

mặt tại phiên toà). 

37



Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Đỗ Thị X - sinh năm 1951 (có mặt tại phiên toà) 

2. Anh Nguyễn Văn T - sinh năm 1985 (có mặt tại phiên toà) 

3. Chị Phạm Thị H - sinh năm 1984 (có mặt tại phiên toà) 

4. Anh Nguyễn Viết Ngh - sinh năm 1973 (có mặt tại phiên toà) 

5. Chị Nguyễn Thị M - sinh năm 1969 (có mặt tại phiên toà) 

6. Chị Lê Thị S - sinh năm  1978 (có mặt tại phiên toà) 

Đều cư trú tại:  Xóm L, Thôn B, xã CV, huyện T, Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

đơn anh Nguyễn Viết N trình bày:  

Gia đình anh N sinh sống ổn định trên thửa đất thổ cư do ông bà, bố, mẹ để 

lại có diện tích đất sử dụng là 480m2, trên đất có nhà ở và các công trình thuộc thửa 

đất số 62, tờ bản đồ số 8 tại xã CV, huyện T, thành phố Hà Nội. Từ nhà anh ra 

đường Liên thôn có ngõ đi chung, trong ngõ có gia đình ông Nguyễn Văn Nh (là bác 

họ). Ngõ đi chung tồn tại từ lâu không thuộc sở hữu của riêng ai được thể hiện trong 

bản đồ địa chính xã CV quản lý. Trước năm 2016 ông Nh có lấn đất của nhà anh 

10m2, anh có nói ông Nh nên đến cuối năm 2016,  ông Nh đã tự ý đổ bê tông toàn 

ngõ, lấy lưới sắt B40 rào lại không cho gia đình anh đi nữa. Việc làm của ông Nh 

làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và quyền lợi của gia đình anh.  

Diện tích đất của bố mẹ anh để lại là 480m2 nhưng hiện nay vẫn còn thiếu 

10m2. Diện tích 10m2 này là do ông Nh đang sử dụng làm ngõ đi nên anh N khởi 

kiện yêu cầu Toà án buộc ông Nh phải trả lại ngõ đi chung và diện tích đất 10m2 

của gia đình anh còn thiếu. 

 Bị đơn ông Nguyễn Văn Nh trình bày: 

Nguồn gốc thửa đất của gia đình ông là do các cụ để lại, khi còn sống ông Nội  

của ông Nh có cho bà nội anh N một phần đất phía trước mảnh đất của gia đình ông 

Nh đang ở, hiện nay anh em anh N đang quản lý sử dụng, mảnh đất anh em anh N 

đang sử dụng có mặt trước giáp đường bê tông ngõ xóm, còn đất của nhà ông Nh có 

ngõ đi riêng của gia đình ông tồn tại từ khi các cụ chia đất cho bà Nội anh N. Năm 

2004 thì anh trai anh N là anh Nguyễn Viết Ngh có làm nhà phía ngoài giáp đường 

ngõ xóm và để cho anh N làm nhà ở phía bên trong, khi làm anh Ngh có để lại một 

lối đi riêng cho anh N đi ra đường ngõ xóm. Năm 2008  anh Ngh và vợ anh Ngh là 
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chị M có sang nhà ông Nh hỏi cho anh N đi nhờ ngõ đi của ông Nh để ra đường ngõ 

xóm, do nghĩ là bác cháu nên ông Nh nhất trí. Đến năm 2016 thì anh N nói đất đó là 

ngõ đi chung nên ông N đã rào lại và không cho đi nữa. Nay anh N khởi kiện ông 

không đồng ý. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Đỗ Thị X ( vợ ông Nh ) trình bày:  Bà lấy ông Nh từ năm 1976, từ khi 

lấy chồng  bà ở tại mảnh đất này do các cụ để lại và vẫn đi ngõ đi của riêng gia đình 

bà, còn đất nhà anh N có lối đi giáp với đường ngõ xóm ở phía ngoài. Khi anh trai 

của anh N là anh Ngh làm nhà ở phần đất bên ngoài còn anh N làm nhà ở phần đất 

bên trong có bớt ngõ cho anh N nhưng anh N không sử dụng. Vợ chồng anh Ngh 

(anh trai anh N) có sang nhà bà hỏi cho anh N đi nhờ ngõ đi của gia đình bà thì  vợ 

chồng bà cũng đồng ý cho đi nhờ , sau đó vì anh N nói ngõ của gia đình bà là ngõ đi 

chung nên gia đình bà mới không cho anh N đi nữa. Nay anh N khởi kiện bà không 

đồng ý. 

2. Anh Nguyễn Văn T và chị Phạm Thị H trình bày: Anh chị là con trai và con 

dâu của ông Nh nên nguồn gốc nhà đất anh chị không biết, anh T chỉ biết từ khi sinh 

ra thì anh vẫn đi ngõ đi của riêng gia đình anh. Anh T, chị H nhất trí quan điểm của 

ông Nh. 

3. Anh Nguyễn Viết Ngh trình bày:  Nguồn gốc đất là do các cụ để lại  sau đó 

thì bố mẹ anh có để lại cho anh và em trai anh là anh N. Nhà anh có tổng diện tích 

đất 480m2 , ngõ đi có từ ngày xưa do các cụ để lại, các anh lớn lên vẫn đi chung ngõ 

đi này. Sau này bố mẹ anh có chia cho hai anh em anh mỗi người 240m2 , anh đã 

làm nhà phía bên ngoài thửa đất và đi lối đi riêng, còn em anh là  N ở phần đất bên 

trong và vẫn đi ra ngõ đi chung với nhà ông Nh. 

4. Chị Nguyễn Thị M trình bày: Về nguồn gốc thửa đất chị không biết vì chị 

lấy anh Ngh từ năm 1993 và đi ngõ đi đó từ khi làm dâu, cho đến khi chị làm nhà ở 

phía trước nhà anh N nên không đi ngõ đi đấy nữa, hiện nay chỉ có anh N đi. 

5. Chị Lê Thị S trình bày: Chị lấy anh N từ năm 2002 nên chị chỉ biết nguồn 

gốc đất là do bố mẹ chồng chị để lại cho hai anh em mỗi người một nửa, vợ chồng 

anh Ngh đã làm nhà phía bên ngoài, còn phần đất và nhà cấp 4 phía bên trong thì 

chia cho vợ chồng chị ở. Nay ông Nh không cho gia đình chị đi nên chị nhất trí với 

yêu cầu khởi kiện của anh N. 
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  Tại bản án dân sự sơ thẩm số 19/2018/DSST ngày 27/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện T, thành phố Hà Nội đã xét xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Viết N và những người 

liên quan đứng về phía anh N là anh Nguyễn Viết Ngh( anh trai anh N); Chị Nguyễn 

Thị M( Vợ anh Ngh); Chị Lê Thị S,( vợ anh N) về việc đòi quyền sử dụng đất ngõ 

đi đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nh. 

 Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/12/2018, nguyên đơn anh Nguyễn Viết N  có 

đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Ngày 11/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện T có Quyết định kháng nghị 

số 02/QĐKNPT - VKS - DS đề nghị sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu 

kháng cáo. Bị đơn không có đơn kháng cáo, nhất trí với bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội rút toàn bộ Quyết định kháng 

nghị số 02/QĐKNPT - VKS - DS, ngày 11/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

T. 

Các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

          Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân 

sự ở giai đoạn phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự đã thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật. 

Về nội dung: Sau khi phân tích, đánh giá quá trình giải quyết vụ án xác định, 

yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở chấp 

nhận, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, 

giữ nguyên bản 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 công khai tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 
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1. Về tố tụng: Bị đơn anh Nguyễn Viết N có đơn kháng cáo và Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T có văn bản kháng nghị trong thời hạn luật định. Anh N đã nộp tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm nên xác định là hợp lệ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã 

rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT - VKS - DS, ngày 11/12/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện T, thành phố Hà Nội. Căn cứ Điều 298 Bộ luật tố tụng 

dân sự Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc rút toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hà Nội. 

2. Về Nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn,  Hội đồng xét xử xét thấy: 

Căn cứ vào trình bày của các đương sự, các tài liệu, chứng cứ do đương sự giao 

nộp và Tòa án thu thập được thể hiện. Về nguồn gốc thửa đất của gia đình ông Nh và 

của gia đình anh N đều là của các cụ tổ tiên để lại (Bố của ông Nh và bà nội của anh 

N là anh em ruột). Thửa đất của ông Nh và thửa đất của gia đình anh N trước đây 

cùng chung trong một thửa. Ông Nội của ông Nh đã chia cho bà nội của anh N phần 

diện tích đất phía ngoài nằm giáp với đường ngõ xóm, bố của ông Nh được chia phần 

diện tích đất ở bên trong không giáp với đường ngõ xóm nên các cụ đã phải dành một 

phần thửa đất làm lối đi cho thửa đất của gia đình ông Nh ở bên trong đi ra ngoài. 

Việc phân chia này là phù hợp tập quán sử dụng đất và phù hợp với quy định tại 

khoản 3 điều 254 Bộ luật dân sự, do vậy ông Nh trình bày ngõ đi này là chỉ của riêng 

gia đình ông sử dụng là có cơ sở chấp nhận. 

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, phía nguyên đơn xuất trình 

“Biên bản giao quyền sử dụng đất” (BL 10) do bà Nguyễn Thị L là mẹ đẻ của anh N, 

anh Ngh lập ngày 10/4/2012, văn bản này thể hiện sự phân chia đất cho anh Ngh và 

anh N mỗi người 240m2 tại thửa đất số 62 tờ bản đồ số 8 tại Xóm L, Thôn B, xã CV, 

huyện T, Hà Nội. Theo anh N trình bày, khi còn sống mẹ anh đã chia cho hai anh em 

(anh Ngh và anh N) mỗi người một nửa diện tích đất là 240m2, anh Ngh ở bên ngoài 

còn anh N ở bên trong, việc phân chia có xác nhận của UBND xã CV, huyện T.  

Ngày 15/5/2019, Tòa án cấp phúc thẩm đã tiến hành xác minh và được Ủy ban 

nhân dân xã CV cung cấp, cho đến nay thửa đất của anh Ngh và anh N vẫn là liền 

thửa, chưa có căn cứ tách thửa theo quy định của pháp luật. Năm 2012 mẹ anh Ngh, 

anh N là bà Nguyễn Thị L đề nghị UBND xã CV xác nhận vào biên bản giao quyển 

sử dụng đất cho anh N và anh Ngh mỗi người được 240m2, tuy nhiên UBND xã CV 

xác nhận để anh N và anh Ngh kê khai nộp thuế chứ không xác nhận về việc phân 

chia quyền sử dụng đất, nội dung này cũng thể hiện trong“Biên bản giao quyền sử 

dụng đất”(BL09). Trong sổ mục kê vẫn ghi chủ sử dụng đất là anh Nguyễn Viết Ngh. 
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Trước khi bà L có biên bản tự giao quyền sử dụng đất thì gia đình anh Ngh, anh N 

vẫn đi lối đi mặt trước giáp với ngõ xóm. 

Qua xem xét thẩm định thực tế cũng xác định, thửa đất anh Ngh, anh N sử 

dụng có lối đi mặt trước giáp với ngõ xóm. Do vậy khi anh Ngh, anh N có sự phân 

chia thửa đất (chia ngang thửa đất) phải có sự thỏa thuận với nhau, người được sử 

dụng đất ở bên ngoài phải dành lối đi cho người được sử dụng đất ở bên trong mới 

đúng với thực tế. Đối với văn bản “Biên bản giao quyền sử dụng đất” do bà Nguyễn 

Thị L là mẹ đẻ của anh N, anh Ngh lập ngày 10/4/2012 là chưa có giá trị pháp lý, khi 

chia đất không dành lối đi cho người ở bên trong là không đúng quy định tại khoản 3 

Điều 254 bộ luật dân sự.  

              Về việc anh N cho rằng hai anh em anh đã đóng góp 10m2 đất để làm lối đi 

chung và thực tế thửa đất của gia đình anh hiện còn thiếu không đủ 480m2. Căn cứ 

vào bản đồ đo đạc năm 1997, thửa đất nhà anh N (sổ mục kê ghi chủ sử dụng đất là 

anh Nguyễn Viết Ngh) là thửa đất số 62 có tổng diện tích là 480m2 , số đo cạnh giáp 

ngõ  xóm của thửa đất là 13,72 m2 , cạnh giáp ngõ đi hiện anh N đang khởi kiện là 

27.68m2 . Thực tế  đo đạc thì tổng diện tích đất nhà anh N là 502,6m2, số đo cạnh 

giáp ngõ  xóm của thửa đất là 13,91 m2 , cạnh giáp ngõ đi hiện anh N đang khởi kiện 

là 29.16m2.  Như vậy so với thực tế diện tích đất gia đình anh N đang sử dụng tăng  

so  với  bản  đồ năm 1997. Anh N không đưa ra được căn cứ chứng minh cho việc đã 

góp 10m2 đất vào làm ngõ đi chung với gia đình ông Nh. Mặt khác  tại bản đồ năm 

1985 - 1987 không thể hiện có nét phân biệt (giới hạn) giữa thửa đất của ông Nh với 

ngõ đi chung ra phía đường ngõ xóm nên không có căn cứ xác định ngõ đi này là ngõ 

đi chung của hai gia đình ông Nh và anh N. Như đã phân tích ở nội dung nêu trên, 

nguồn gốc thửa đất của ông Nh và gia đình anh N là của các cụ tổ tiên để lại, ông Nh 

được các cụ chia đất ở phía bên trong nên việc dành lối đi riêng cho gia đình ông Nh 

là hợp lý, thể hiện tính lịch sử và có căn cứ theo quy định của pháp luật.  

 Như vậy việc anh Nguyễn Viết N khởi kiện đòi ông Nh 10m2 đất nằm trong 

phần diện tích ngõ và xác định đây là ngõ đi chung của cả gia đình anh là không có 

cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh N là có căn 

cứ. 

Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử. 

Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn không 

được chấp nhận nên nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 245, 254 Bộ luật dân sự;   

Căn cứ Khoản 1 Điều 203 luật đất đai;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức 

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

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 19/DSST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện T, thành phố Hà Nội. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Viết N về việc đòi 

quyền sử dụng ngõ đi chung và đòi lại diện tích 10m2 đất đối với ông Nguyễn Văn 

Nh. 

2. Án phí: Anh Nguyễn Viết N phải nộp 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn) đồng 

án phí dân sự  sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, tổng cộng là 

600.000 đồng, được trừ vào số tiền 500.000 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã 

nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001940 ngày 06/11/2017 và 300.000 

đồng tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai số 0002391 ngày 

10/12/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T. Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án 

phí còn thừa cho anh N là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) theo biên lai số 0001940 

ngày 06/11/2017 đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T nêu trên. 

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự ; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án xử công khai phúc thẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./. 

 
                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                                                            Trần Thị Thu Nam    

 

 

Nơi nhận:  
- Viện kiểm sát NDTP Hà Nội;. 

- Tòa án nhân dân huyện T ; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện T; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án, VP. 

 

43



     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH BÌNH PHƯỚC 

     Bản án số: 80/2019/DS-PT 
     Ngày: 17-7- 2019 
      V/v tranh chấp lối đi chung 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khương 
Các Thẩm phán:   Ông Vũ Hoàng Linh 

  Ông Nguyễn Văn Thư 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Đào - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: Ông Hà Văn Chuyên - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án 

nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

115/2019/TLPT-DS ngày 06 tháng 12 năm 2018 về tranh chấp lối đi chung. 

Do Bản án Dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 22 tháng 10 năm 2018 của 

Toà án nhân dân huyện C bị kháng cáo,  

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 94/2019/QĐPT-DS ngày 

22 tháng 5 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1968

Trú tại địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Phước “có mặt”. 

2. Bị đơn: Ông Vũ Trọng T, sinh năm 1952

Trú tại địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Phước “có mặt”. 

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

- Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1957 (vợ ông T) “vắng mặt”. 

- Anh  Vũ Trọng H, sinh năm 1975 (con trai ông T) “có mặt”.  

- Chị Lê Thị Thùy T, sinh năm 1978 (vợ anh H) “vắng mặt”. 

Cùng trú tại địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Phước; 

- Ông Cao Đức N, sinh năm 1971 “có mặt”. 
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- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1977 (vợ ông Niên) “vắng mặt”. 

Cùng trú tại địa chỉ: Thôn D, xã E, huyện C, tỉnh Bình Phước (Bà Nguyệt có văn 

bản ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Cao Đức N ngày 24/8/2017). 

- Bà Lê Thị T, sinh năm 1968  

Trú tại địa chỉ: Thôn G, xã E, huyện C, tỉnh Bình Phước “vắng mặt” (Có đơn xin 

xét xử vắng mặt). 

- Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Bình Phước: Người đại diện theo ủy quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C: Ông Nguyễn Danh T - Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện C (Theo văn bản ủy quyền số 44/GUQ-UBND ngày 03/5/2017) 

“có mặt”. 
 

4. Người kháng cáo: Bị đơn ông Vũ Trọng T, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan anh Vũ Trọng H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H trình bày: 

Năm 2003, ông nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Tr, bà Trần Thị M 

thửa đất có địa chỉ tại Thôn A, xã B, huyện H (cũ), vị trí thửa đất: Phía Đông giáp với 

thửa đất của ông Bùi Văn N; Phía Tây giáp với con đường đi; Phía Nam giáp với 

thửa đất của bà Lê Thị H và phía Bắc giáp với thửa đất của ông Phạm Văn S (nay 

chuyển nhượng cho bà Lê Thị T). Năm 2008, ông được Ủy ban nhân dân (viết tắt 

UBND) huyện I (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ) 

số AM592617 ngày 26 tháng 3 năm 2008 với diện tích đất 2714m
2
, tờ bản đồ 00 

mang tên ông Nguyễn Mạnh H. 

Để đi vào thửa đất nói trên có một lối đi chung nối từ đường ĐH312 (nay đổi 

tên là đường ĐT753B) chạy giáp với thửa đất của ông Cao Đức N, ông Phạm Văn S 

và ông Vũ Trọng T đi vào thửa đất mà ông Tr, bà M đã chuyển nhượng cho ông, lối 

đi có vị trí: Phía Đông giáp với đất ông Phạm Văn S (sau này chuyển nhượng một 

phần cho ông Cao Đức N, phần còn lại chuyển nhượng cho bà Lê Thị T), phía Tây 

giáp đất ông Vũ Trọng T, phía Nam giáp đất ông Nguyễn Viết H1, phía Bắc giáp 

đường ĐT753B. Nguồn gốc con đường này được hình thành từ khoảng năm 1986, do 

Nông trường 11, Công ty cao su Phú Riềng ủi phân lô cấp đất cho công nhân của 

Nông trường. Từ khi nhận chuyển nhượng thửa đất của ông Tr, bà M, ông H vẫn sử 

dụng con đường này làm lối đi duy nhất để đi vào thửa đất của ông. Ngoài ra, còn có 

hộ bà Lê Thị D, bà Lê Thị H và ông Nguyễn Viết H1 cũng đi lối đi này. 

Năm 2009, anh Vũ Trọng H hàng rào lưới B40 dọc ranh phía Tây thửa đất của 

ông T và đến tháng 5/2010 xây dựng tường rào thay thế hàng rào lưới B40 đã làm 

mất lối đi. Hiện nay, phần cuối con đường giáp về hướng thửa đất của ông Nguyễn 

Viết H1 vẫn còn, phần đầu đường giáp với đường ĐT753B đã bị ông T xây dựng 

tường rào lấn chiếm hết. Vì vậy, ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện yêu cầu ông Vũ 

Trọng T trả lại con đường đi nối từ thửa đất của ông ra đường ĐT753B. Ông H xác 

định lối đi tranh chấp rộng 04m. 
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Ngày 14/10/2016, ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện bổ sung yêu cầu hủy Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số PT162QSDĐ do UBND huyện I cũ cấp ngày 

26/5/1999 cho ông Vũ Trọng T vì GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Vũ Trọng T không thể 

hiện có lối đi chung của các hộ dân, không đúng thực tế sử dụng.   

 Bị đơn ông Vũ Trọng T trình bày:  

Nguồn gốc diện tích đất gia đình ông T đang sử dụng là do Nông trường 11, 

Công ty cao su Phú Riềng cấp và ông T đã sử dụng diện tích đất này từ năm 1984 cho 

đến nay. Thời điểm cấp đất, ông T không biết diện tích được cấp cụ thể là bao nhiêu.  

Kề bên đất của gia đình ông T có một lối đi rộng khoảng 02m, là đường đất. 

Lối đi này nối từ đường ĐT753B giáp với đất của ông Phạm Văn S (sau này ông Sơn 

chuyển nhượng một phần thửa đất cho ông Cao Đức N, một phần cho bà Lê Thị T), 

giáp thửa đất của ông đi vào đất của bà Lê Thị D; ông Nguyễn Văn Tr, bà Trần Thị 

M (sau này chuyển nhượng cho ông H), cuối cùng lối đi là đất của ông Nguyễn Viết 

H1. Các hộ dân gồm hộ ông Nguyễn Viết H1, bà Lê Thị D, ông Nguyễn Văn Tr sử 

dụng lối đi này để đi ra đường ĐT753B. Năm 1998, Ủy ban nhân dân xã B thành lập 

đoàn đo đạc, ký giáp ranh thửa đất, ông là người cầm Biên bản xác định ranh giới, 

mốc giới thửa đất đi ký giáp ranh. Ngày 26/5/1999, gia đình ông được Ủy ban nhân 

dân huyện I (cũ) cấp GCNQSDĐ số vào sổ PT162QSDĐ, diện tích đất được cấp là 

7492m
2
, gồm thửa đất PT1 có diện tích 2124m

2
, thửa đất số PT2 có diện tích 5368m

2
, 

đất có địa chỉ tại Thôn A, xã B, huyện I (cũ) nay là huyện C. 

 Khoảng năm 2005 hay năm 2006 (ông T không nhớ chính xác), ông T xây 

dựng tường rào bằng gạch bao quanh diện tích đất ông được cấp GCNQSDĐ không 

có ai tranh chấp, khởi kiện gì. Năm 2011, ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện yêu cầu 

ông trả lại lối đi chung. Việc ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện ông T là không đúng, 

không có căn cứ vì ông T sử dụng đúng diện tích đất đã được cấp trong GCNQSDĐ, 

không lấn chiếm lối đi chung. Trong GCNQSDĐ cấp cho hộ gia đình ông T không 

thể hiện lối đi, nên ông T đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của Ông H. 

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

- Bà Nguyễn Thị Th, anh Vũ Trọng H và chị Lê Thị Thùy T trình bày: Bà Th có 

mối quan hệ là vợ ông T, anh H và chị T là con trai và con dâu của ông T và bà Th.  

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng diện tích đất tại Thôn A, xã B, huyện C. Về vị 

trí lối đi: Giáp bên hông phải thửa đất có một lối đi rộng khoảng 02m nối từ đường 

ĐT753B đi vào thửa đất của ông H, ông H1. Gia đình ông, bà đã được cấp 

GCNQSDĐ và sử dụng đúng diện tích đất nhà nước cấp, không lấn, chiếm lối đi này. 

Việc anh H và chị T làm nhà cấp 4 và trồng cây trên đất là đúng với GCNQSDĐ 

được cấp. Do đó, ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện gia đình ông, bà đã lấn chiếm lối đi 

và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông, bà là 

không đúng.   

- Ông Cao Đức N, bà Nguyễn Thị N (Bà Nguyệt có văn bản ủy quyền ngày 

24/8/2017 cho ông Cao Đức N) trình bày: Trước khi nhận chuyển nhượng diện tích 

đất của ông Sơn, ông là lái xe, ông Hay chở lồ ô bằng xe tải xuống con đường đó cho 
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ông Nguyễn Viết H1. Đi vào đất của ông H1 có một lối đi nối từ đường ĐT753B giáp 

theo đất của ông T rộng khoảng 2.5 đến 3m. Năm 1995, ông nhận chuyển nhượng từ 

ông Phạm Văn S 600m
2
 tại Thôn A, xã B, huyện C, lối đi này vẫn còn. Ngày 

26/5/1999, ông được Ủy ban nhân dân huyện I (cũ) cấp GCNQSDĐ số vào sổ 

PT161QSDĐ. Theo GCNQSDĐ cho ông có thể hiện một con đường xóm rộng 04m, 

giáp về hướng Tây của thửa đất. Năm 2010, gia đình ông T xây dựng tường rào đã 

làm cho lối đi phần giáp đất của ông và ông T thu hẹp nhiều, mất lối đi chung như 

trước đây.  

- Bà Lê Thị T trình bày: Năm 2005, bà có nhận chuyển nhượng từ ông Phạm 

Văn S diện tích đất 1266.5m
2
. Thửa đất của bà có tứ cận: Phía Đông giáp đất ông 

Trọng, phía Tây có một phần đất giáp ông T2, một phần đất giáp đường xóm; phía 

Nam giáp đất ông Nguyễn Mạnh H và phía Bắc giáp đường ĐH312. Thời điểm bà 

nhận chuyển nhượng thửa đất của ông Sơn, ông Nguyễn Mạnh H sử dụng lối đi phía 

Tây thửa đất của bà để làm đường đi, còn các hộ dân khác như hộ bà H, bà D, ông H1 

thỉnh thoảng có đi vào vườn, rẫy. Con đường rộng bao nhiêu mét thì bà không rõ 

nhưng con đường đủ để xe ô tô đi qua và tránh nhau. Ngày 10/5/2005, Ủy ban nhân 

dân huyện I (cũ) cấp GCNQSDĐ cho hộ của bà, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: 750/CN, 

có con đường xóm, không thể hiện độ rộng nhưng trong bản đồ trích đo địa chính 

thửa đất có con đường xóm rộng 04m. Bà không sinh sống trên thửa đất đồng thời 

thửa đất có phần phía Bắc tiếp giáp với đường ĐT753B nên bà không đi qua lối đi 

này. Hiện nay, lối đi nối từ đường ĐT753B vào đất của Ông H không còn. Về yêu 

cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh H yêu cầu ông Vũ Trọng T trả lại lối đi chung, 

đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết đúng đắn để trả lại lối đi như trước đây. 

- Đại diện Ủy ban nhân dân huyện C trình bày: Qua đối chiếu với bản đồ địa 

chính chính quy năm 2012 xã B cho thấy diện tích đất của ông Nguyễn Mạnh H, diện 

tích đất của ông Cao Đức N và diện tích đất của bà Lê Thị T đều có cạnh phía Tây 

giáp với đường mòn. Cũng theo kết quả bản đồ địa chính chính quy thể hiện phía 

Đông thửa đất của ông Vũ Trọng T tiếp giáp với đường mòn còn phía Tây không tiếp 

giáp với đường mòn mà tiếp giáp với đất của các hộ giáp ranh (tiếp giáp đất ông Cao 

Đức N). Như vậy, tứ cận thửa đất của ông Vũ Trọng T được cấp GCNQSDĐ nêu trên 

có phần sai lệch so với thực tế và kết quả bản đồ địa chính chính quy nên không thể 

hiện con đường trên GCNQSDĐ của ông Vũ Trọng T. Tuy nhiên, trên thực tế vào 

thời điểm đo đạc cấp GCNQSDĐ của ông Vũ Trọng T có tồn tại con đường mòn nối 

từ đường 312 đi qua thửa đất của ông Vũ Trọng T, ông Cao Đức N, bà Lê Thị T và 

ông Nguyễn Mạnh H. 

Đề nghị Tòa án căn cứ vào hồ sơ cấp GCNQSDĐ, lời khai của các bên có liên 

quan để xem xét, quyết định, Ủy ban nhân dân huyện C sẽ thực hiện theo bản án có 

hiệu lực thi hành. 

Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 14/2018/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2018 của 

Toà án nhân dân huyện C đã quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H; 

Buộc bị đơn ông Vũ Trọng T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

47



5 

 

bà Nguyễn Thị Th, ông Vũ Trọng H, ông Vũ Trọng Hoan, bà Vũ Thị Liên trả lại 

phần đất có diện tích 128,2m
2
 nằm trong diện tích 7492m

2 
của thửa đất PT1 có diện 

tích 2124m
2
, thửa đất số PT2 có diện tích 5368m

2 
theo GCNQSDĐ số vào sổ 

PT162QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện I (cũ) cấp ngày 26/5/1999, có địa chỉ tại 

Thôn A, xã B, huyện I (cũ) nay là huyện C để làm lối đi chung (Kèm theo sơ đồ). Và 

phải di dời, tháo dỡ tài sản trên đất để trả lại diện tích lối đi chung theo vị trí nêu trên. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh H đối với phần 

diện tích con đường đi 74.9m
2
. 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện C thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số vào sổ PT162QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện I (cũ) cấp ngày 

26/5/1999 cho hộ ông Vũ Trọng T để điều chỉnh phần diện tích đất, cấp lối đi theo 

quyết định của Bản án, khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng khác, 

nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

Ngày 13/8/2018, bị đơn ông Vũ Trọng T và người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan anh Vũ Trọng H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H. 

Ngày 03/4/2019, ông Vũ Trọng T thay đổi nội dung kháng cáo đề nghị giữ 

nguyên phần hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số PT 1622QSDĐ do UBND 

huyện I cũ cấp ngày 26/5/1999 cho ông Vũ Trọng T vì sai về hình thức. Ông T đồng 

ý điều chỉnh lại diện tích đất sau khi Tòa cấp phúc thẩm xác định lại chiều rộng con 

đường đi, ông T tự nguyện bỏ ra 2m chiều rộng để làm đường đi nếu ông Cao Đức N 

cũng đồng ý bỏ ra 02m chiều rộng để làm đường đi. Đồng thời, Ông H phải bồi 

thường thiệt hại toàn bộ tài sản trên đất là 250 triệu đồng (Bao gồm tiền xây dựng, 

tiền cây cối trên đất) cho gia đình ông T. 

Tại Tòa cấp phúc thẩm ông Vũ Trọng T, ông Nguyễn Mạnh H và ông Cao Đức 

N tự nguyện giao diện tích đất thuộc lối đi chung được thể hiện theo Mảnh trích đo 

địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước, nằm trong 

Giấy chứng nhận QSDĐ của mỗi hộ để làm lối đi chung. Riêng bà Lê Thị T không có 

mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng tại Biên bản lấy lời khai ngày 08/5/2019 bà Ty 

cũng đã đồng ý giao diện tích đất thuộc lối đi chung theo kết quả trích đo địa chính 

của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước, nằm trong Giấy chứng nhận QSDĐ 

của bà Ty để làm lối đi chung. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự 

tự nguyện thỏa thuận của ông Vũ Trọng T, ông Cao Đức N, ông Nguyễn Mạnh H, bà 

Lê Thị T giao lại một phần diện tích nằm trong GCNQSD đất của mỗi hộ để làm lối 

đi chung.  

Buộc anh Vũ Trọng H và chị Lê Thị Thùy T tháo dỡ các công trình và cây 

trồng trên diện tích đất là 61,4m
2
 để trả lại lối đi chung. 
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Không chấp nhận kháng cáo của ông T và anh H về yêu cầu bồi thường thiệt 

hại đối với giá trị tài sản trên diện tích 61,4m
2
 . 

Đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách 

nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót đã cấp một phần lối đi chung 

vào trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số PT 162QSDĐ cấp ngày 26/5/1999 

cho hộ ông Vũ Trọng T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Vũ Trọng T, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan anh Vũ Trọng H; căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ và được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử 

thấy rằng: 

Về tố tụng:  

[1] Ông Nguyễn Mạnh H khởi kiện yêu cầu ông Vũ Trọng T trả lại lối đi chung 

nối từ thửa đất của ông H ra đường ĐH312 (nay đổi tên là đường ĐT753B), trên diện 

tích đất lối đi chung có tranh chấp này có một phần của căn nhà cấp 4 được vợ anh 

Vũ Trọng H và chị Lê Thị Thùy T (con trai và con dâu của ông T) xây dựng cơi nới 

và trồng một số cây trồng trên đất. Tòa cấp sơ thẩm không đưa chị T tham gia tố tụng 

với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ảnh hưởng đến quyền lợi hợp 

pháp của chị T. Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa chị T vào tham gia tố tụng, 

được chị T đồng ý, không khiếu nại gì. Nên không cần phải hủy bản án sơ thẩm mà 

chỉ nêu ra để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm. Chị T đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước triệu tập hợp lệ lần thứ hai đến tham gia phiên tòa nhưng chị T vẫn vắng mặt 

không có lý do. Căn cứ vào Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn 

tiến hành xét xử vắng mặt chị T. 

Về nội dung:  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đương sự đều xác định con đường nối từ 

đường ĐH312 (nay đổi tên là đường ĐT753B) chạy giáp với thửa đất của ông Cao 

Đức N, ông Phạm Văn S và ông Vũ Trọng T đi vào thửa đất mà ông Tr, bà M đã 

chuyển nhượng cho ông, lối đi có vị trí: Phía Đông giáp với đất ông Phạm Văn S (sau 

này chuyển nhượng một phần cho ông Cao Đức N, phần còn lại chuyển nhượng cho 

bà Lê Thị T), phía Tây giáp đất ông Vũ Trọng T, phía Nam giáp đất ông Nguyễn Viết 

H1, phía Bắc giáp đường ĐT753B. Nguồn gốc con đường này được hình thành từ 

khoảng năm 1986, do Nông trường 11, Công ty cao su Phú Riềng ủi để làm đường 

phân lô, cấp đất cho công nhân của Nông trường. Theo mảnh trích đo địa chính ngày 

30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước thể hiện là đúng.  

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đương sự, ông Niên, ông T, ông H đã tự 

nguyện thỏa thuận với nhau các nội dung sau: 

- Ông Nguyễn Mạnh H tự nguyện giao lại diện tích 23,3m
2 

thuộc lối đi chung 

(Theo Mảnh trích đo địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai- Sở 
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Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước) nằm trong GCNQSD đất của gia đình 

Ông H được cấp, Ông H không đề nghị xem xét bồi thường tài sản trên đất. 

- Ông Cao Đức N tự nguyện giao lại diện tích diện tích 53,2m
2 

thuộc lối đi 

chung (Theo Mảnh trích đo địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất 

đai- Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước) nằm trong GCNQSD đất của ông 

Niên được cấp, ông Niên không đề nghị xem xét bồi thường tài sản trên đất. 

- Ông Vũ Trọng T tự nguyện giao lại diện tích diện tích 61,4m
2
 thuộc lối đi 

chung (Theo Mảnh trích đo địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất 

đai- Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước) nằm trong GCNQSD đất của ông 

T được cấp.  

- Riêng bà Lê Thị T không có mặt tại phiên tòa phúc thẩm (có đơn xin xét xử 

vắng mặt), nhưng tại Biên bản lấy lời khai ngày 08/5/2019 bà Ty cũng tự nguyện giao 

lại diện tích 44m
2 
thuộc lối đi chung (Theo kết quả đo đạc của Văn phòng đăng ký đất 

đai- Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước) nằm trong GCNQSD đất của bà 

Ty được cấp, bà Ty không đề nghị xem xét bồi thường tài sản trên đất. 

Hội đồng xét xử thấy rằng, việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về các 

nội dung nêu trên là tự nguyện, không trái với pháp luật và đạo đức xã hội nên được 

ghi nhận.  

[4] Tại phiên tòa ông T và anh H cho rằng việc Nhà nước cấp sai một phần lối 

đi chung vào trong Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông T, gia đình ông T 

không có lỗi. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đến đâu thì anh H có quyền làm 

nhà, trồng cây đến đó, nên nếu đây là lối đi chung thì Nhà nước phải bồi thường nhà, 

cây trên đất cho anh H; nếu lối đi riêng của gia đình ông Nguyễn Mạnh H thì gia đình 

ông H phải bồi thường nhà, cây trồng trên đất cho anh H. Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Lối đi chung nối từ thửa đất của ông Nguyễn Mạnh H ra đường ĐH312 đã tồn tại từ 

năm 1986, do Nông trường 11, Công ty cao su Phú Riềng ủi để phân lô, cấp đất cho 

công nhân của Nông trường. Nhưng Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho các hộ giáp lối 

đi này gồm: Ông Cao Đức N, bà Lê Thị T và ông Nguyễn Mạnh H đều thể hiện có lối 

đi chung này. Riêng Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho hộ ông Vũ Trọng T lại không 

thể hiện có đường đi. Tại phiên tòa phúc thẩm ông Nguyễn Danh T là người đại diện 

theo ủy quyền của UBND huyện C thừa nhận, việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 

hộ ông T trước đây khi chưa chia tách huyện do cán bộ địa chính của huyện I cũ thực 

hiện là có sai sót nên đã cấp một phần diện tích đường đi vào trong Giấy chứng nhận 

QSDĐ cấp cho hộ ông T là không đúng với hiện trạng. Như vậy, diện tích 61,4m
2
 

thuộc lối đi chung do Ủy ban nhân dân huyện I cũ cấp nhầm vào trong GCNQSD đất 

cho hộ ông T là trái quy định của pháp luật. Nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc gia đình 

ông Vũ Trọng T phải tháo dỡ các công trình kiến trúc và cây trồng trên đất để trả lại 

lối đi chung, không buộc ông Nguyễn Mạnh H phải bồi thường là có căn cứ. Do đó, 

yêu cầu kháng cáo của ông T, anh H yêu cầu buộc ông H phải bồi thường giá trị đất 

và tài sản trên đất là không có căn cứ chấp nhận. 
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[5] Riêng đối với nội dung ông T và anh H cho rằng việc Nhà nước cấp sai một 

phần đất thuộc lối đi chung vào trong Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông T, 

nên anh H mới xây dựng nhà và trồng cây trên đất nay phải phá bỏ nhà, cây trồng để 

trả lại lối đi chung thì Nhà nước có lỗi nên phải bồi thường cho anh H giá trị nhà đất 

và cây trồng bị phá bỏ. Hội đồng xét xử thấy rằng: Nếu ông T và anh H cho rằng thiệt 

hại của gia đình mình là do quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính gây ra thì 

sau này có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác theo Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước, nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.  

[6] Từ những nhận định nêu trên, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo 

của ông Vũ Trọng T, anh Vũ Trọng H sửa bản án sơ thẩm, ghi nhận sự tự nguyện 

thỏa thuận của các đương sự. 

[7] Về chi phí đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ tại cấp sơ thẩm tổng số tiền 

là 14.246.269 đồng (Làm tròn là 14.246.000 đồng). Do chỉ chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh H nên nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H và bị 

đơn ông Vũ Trọng T mỗi người chịu 50% số tiền này nhưng Tòa cấp sơ thẩm buộc 

ông Vũ Trọng T phải chịu toàn bộ là có sai sót cần sửa lại bản án sơ thẩm về phần 

này. Cụ thể ông Nguyễn Mạnh H và ông Vũ Trọng T mỗi người phải chịu số tiền 

7.123.000 đồng. Ông Nguyễn Mạnh H đã nộp số tiền này nên ông Vũ Trọng T có 

nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông Nguyễn Mạnh H số tiền 7.123.000 đồng.  

[8] Về chi phí đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ tại cấp phúc thẩm tổng số 

tiền là 8.289.513 đồng. Do chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn Mạnh H nên nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H và bị đơn ông Vũ Trọng T 

mỗi người chịu 50% tương đương với số tiền 4.289.500 đồng. Ông Nguyễn Mạnh H 

đã nộp số tiền này nên ông Vũ Trọng T có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông Nguyễn 

Mạnh H số tiền 4.289.500 đồng.  

[9] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần yêu cầu kháng cáo của ông Vũ Trọng T, anh Vũ Trọng H, ghi nhận sự tự 

nguyện của các đương sự về việc giao lại diện tích thuộc lối đi chung nằm trong 

GCNQSD đất của mỗi hộ; Buộc tháo dỡ các công trình và cây trồng trên diện tích đất 

là 61,4m
2
 để trả lại lối đi chung; Không chấp nhận yêu cầu của ông T và anh H về bồi 

thường thiệt hại đối với nhà, cây trồng trên diện tích 61,4m
2
 thuộc lối đi chung; Đề 

nghị Hội đồng xét xử kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 

tổ chức, cá nhân có liên quan sai sót đã cấp một phần lối đi chung vào trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số PT 162QSDĐ cấp ngày 26/5/1999 cho hộ ông Vũ 

Trọng T, là có căn cứ được chấp nhận. 

[10] Án phí: 
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- Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Vũ Trọng T sinh năm 1952 (66 tuổi) nên theo 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

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

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì ông T được miễn tiền án phí nên 

ông T không phải chịu tiền án phí sơ thẩm nhưng Tòa án cấp sơ thẩm buộc ông T 

phải chịu là có sai sót nên sửa lại về phần này. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên ông Vũ Trọng T và anh Vũ 

Trọng H không phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự 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 một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Vũ Trọng T và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Vũ Trọng H. 

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2018/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 

2018 của Toà án nhân dân huyện C, tỉnh Bình Phước; 

Áp dụng Điều 166 và Điều 171 Luật đất đai năm 2013; Điều 265 của Bộ luật 

dân sự năm 2005 và các Điều 3; Điều 9; Điều 175; Điều 273 của Bộ luật dân sự năm 

2015; 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H 

về tranh chấp lối đi chung; 

* Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự như sau: 

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ Trọng T giao lại diện tích 61,4m
2
 nằm 

trong Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ PT 162QSDĐ ngày 26/5/1999 của UBND 

huyện I (cũ) cấp cho ông Vũ Trọng T tọa lạc tại Thôn A, xã B, huyện C để làm lối đi 

chung, có vị trí: Phía Đông giáp phần đường đi không tranh chấp dài 13,7m + 15,26m 

+ 52,76m; phía Tây giáp thửa đất số 160 (đất của ông Vũ Trọng T), dài 13,79m + 

9,52m + 46,32m; phía Nam là góc nhọn tiếp giáp với phần lối đi không tranh chấp; 

phía Bắc giáp đường ĐT753B, rộng là 1,61m.  

- Buộc anh Vũ Trọng H, chị Lê Thị Thùy T, ông Vũ Trọng T và bà Nguyễn 

Thị Th phải tháo dỡ, di dời hoặc phá bỏ các tài sản trên đất diện tích đất 61,4m
2 
thuộc 

lối đi chung nêu trên, bao gồm: Diện tích 22,2m
2
 nhà cấp 4, có vị trí: Phía Đông giáp 

phần lối đi chung, dài 13,7m; phía Tây giáp phần nhà cấp 4 của ông Vũ Trọng T, dài 

13,79m; phía Nam giáp lối đi chung rộng 1,63m; phía Bắc giáp đường ĐT753B, rộng 

1,61m và 01 cây xoài, 08 cây xanh, 02 cây đinh lăng để trả lại diện tích lối đi chung 

theo vị trí nêu trên. 
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- Ghi nhận sự tự nguyện của bà Lê Thị T giao lại diện tích đất 44m
2
 nằm trong 

Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 750/CN ngày 10/5/2005 cấp cho bà Lê Thị T, tọa 

lạc tại Thôn A, xã B, huyện C để làm lối đi chung, có vị trí: Phía Đông giáp thửa đất 

số 201 (đất của bà Ty), dài 30,41m; phía Tây giáp phần lối đi, dài 30,41m; phía Nam 

giáp thửa đất số 11 (đất của Ông H), rộng 1,39m; phía Bắc giáp phần lối đi nằm trong 

GCNQSD đất của ông Niên, rộng 1,51m.  

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Cao Đức N giao lại diện tích 53,2m
2 

nằm 

trong Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ PT 161QSDĐ ngày 26/5/1999 của UBND 

huyện I cũ cấp cho ông Cao Đức N, tọa lạc tại Thôn A, xã B, huyện C để làm lối đi 

chung, có vị trí: Phía Đông giáp thửa đất số 174 (đất của ông Niên) có chiều dài 

22,87m+ 12,29m; phía Tây giáp phần lối đi không tranh chấp có chiều dài 23,2m+ 

12,32m; phía Bắc giáp đường ĐT753B có chiều rộng 1,51m; phía Nam giáp với phần 

lối đi nằm trong GCNQSD đất của bà Ty có chiều rộng 1,51m.  

- Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Mạnh H giao lại diện tích 23,3m
2 

nằm trong Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ H01069/CN ngày 26/3/2008 cấp cho hộ 

ông Nguyễn Mạnh H, tọa lạc tại Thôn A, xã B, huyện C để làm lối đi chung, có vị trí: 

Phía Đông giáp thửa đất số 11 (đất của Ông H) có chiều dài 16,06m; phía Tây giáp 

phần lối đi không tranh chấp có chiều dài 16,09m; Phía Nam giáp phần lối đi không 

tranh chấp chiều rộng 1,51m; phía Bắc giáp phần lối đi chung nằm trong GCNQSD 

đất của bà Ty chiều rộng là 1,39m.  

Hộ ông Vũ Trọng T, ông Nguyễn Mạnh H, bà Lê Thị T và ông Cao Văn Niên 

có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng 

nhận QSDĐ sau khi trừ đi diện tích đất thuộc lối đi chung nêu trên (Theo mảnh trích 

đo địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước). 

Kiến nghị UBND huyện C thu hồi các Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ PT 

162QSDĐ ngày 26/5/1999 cấp cho hộ ông Vũ Trọng T; Giấy chứng nhận QSDĐ số 

vào sổ H01069/CN ngày 26/3/2008 cấp cho hộ ông Nguyễn Mạnh H; Giấy chứng 

nhận QSDĐ số vào sổ PT 161QSDĐ ngày 26/5/1999 cấp cho hộ ông Cao Đức N; 

Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 750/CN ngày 10/5/2005 cấp cho hộ bà Lê Thị T 

để cấp đổi lại sau khi trừ đi diện tích đất thuộc lối đi chung (Theo mảnh trích đo địa 

chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước).  

Kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với cá nhân, tổ 

chức có liên quan đến sai sót trong việc cấp một phần đất thuộc lối đi chung nêu trên 

vào trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số PT 162QSDĐ cấp ngày 26/5/1999 

cho hộ ông Vũ Trọng T. 

- Chi phí đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ tại cấp sơ thẩm: Ông Nguyễn 

Mạnh H và ông Vũ Trọng T mỗi người phải chịu số tiền 7.123.000 đồng (Bảy triệu 

một trăm hai mươi ba nghìn đồng). Ông Nguyễn Mạnh H đã nộp số tiền này nên ông 
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Vũ Trọng T có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông Nguyễn Mạnh H số tiền 7.123.000 đồng  

(Bảy triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng). 

- Chi phí đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ tại cấp phúc thẩm: Nguyên đơn 

ông Nguyễn Mạnh H và bị đơn ông Vũ Trọng T mỗi người chịu 4.289.500 đồng. Ông 

Nguyễn Mạnh H đã nộp số tiền này nên ông Vũ Trọng T có nghĩa vụ hoàn trả lại cho 

ông Nguyễn Mạnh H số tiền 4.289.500 đồng (Bốn triệu hai trăm tám mươi chín nghìn 

năm trăm đồng). 

- Án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Vũ Trọng T không phải chịu. Ông Nguyễn Mạnh H không phải chịu. Trả 

lại cho ông Nguyễn Mạnh H số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 008266, quyển số 0166 ngày 03/10/2011 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện H (cũ), tỉnh Bình Phước. 

 3. Án phí dân sự phúc thẩm: Trả lại cho ông Vũ Trọng T, anh Vũ Trọng H số 

tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp mỗi người 300.000 đồng, theo Biên lai 

thu số 026704 và số 026703 ngày 17/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

C, tỉnh Bình Phước. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, quyền tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

(Kèm theo Mảnh trích đo địa chính ngày 30/5/2019 của Văn phòng đăng ký 

đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước). 

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

 
 Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu:HSVA, VP. 

 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Văn Khương 

 

. 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thanh Thảo 

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Quý Chi 

Bà Lê Hồng Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ái Vi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Văn Thi – Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử 

công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 63/2019/DSPT ngày 01/4/2019 về việc 

“Tranh chấp lối đi chung”. 

 Do bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 25/12/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện B bị kháng cáo.  

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 84/2019/QĐPT-DS ngày 02 

tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: 

1. Ông Vũ Văn H, sinh năm 1977 (có mặt);

2. Bà Trần Thị V, sinh năm 1982 (vắng mặt);

3. Ông Hoàng Bá T, sinh năm 1983 (vắng mặt);

4. Bà Vũ Thị H, sinh năm 1962 (có mặt).

Cùng trú tại: Đội 5, Thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà V, ông T, bà H: Ông Vũ Văn H. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 51/2019/DSPT 

Ngày: 17-5-2019 

“V/v tranh chấp lối đi chung” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Bị đơn:  

1. Ông Phạm Hữu T, sinh năm 1973 (vắng mặt); 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969 (có mặt). 

Cùng trú tại: Đội 5, Thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông T, bà T: Ông Đoàn Việt T, sinh 

năm 1967 (có mặt) 

Trú tại: Số A 26/30M, ấp 1, Quốc lộ 50, xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước (vắng mặt) 

Người đại diện theo ủy quyền ông Huỳnh Văn B – Trưởng phòng Tài nguyên và 

môi trường huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Địa chỉ: Thôn T, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 08/7/2017, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa nguyên đơn ông Vũ Văn H, ông Hoàng Bá T, bà Vũ Thị H, bà Trần Thị V trình 

bày:  

Gia đình ông H, bà V có diện tích 20.808m
2
 tọa lạc tại Thôn 9, xã Đ, huyện B, 

tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện P (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (viết tắt là Giấy CNQSDĐ) số 1251/CNQSDĐ/UB ngày 10/6/2004 cho hộ 

ông Vũ Văn H; Năm 2008 thì cấp đổi lại Giấy CNQSDĐ số 2064/ĐS ngày 

08/12/2008 với diện tích là 27.039,9m
2
. Năm 2001 gia đình ông tiếp tục nhận chuyển 

nhượng diện tích đất 8741.4m
2
 tọa lạc tại đội 5, thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình 

Phước từ bà Nguyễn Thị Đ. Diện tích đất trên cũng đã được UBND huyện B cấp Giấy 

CNQSDĐ số 00720/CN ngày 20/8/2012 cho ông bà.  

Gia đình bà Vũ Thị H có diện tích đất 25.050,3m
2
 tọa lạc tại thôn 3, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện B cấp Giấy CNQSDĐ số 

00623/CN ngày 26/6/2012 cho bà Vũ Thị H. Nguồn gốc đất là do gia đình bà H nhận 

chuyển nhượng từ ông Nguyễn Duy T và bà Nguyễn Thị T từ năm 2002. 

Gia đình ông Hoàng Bá T có 02 diện tích đất: diện tích 12.206,7m
2
 tọa lạc tại 

thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện B cấp Giấy 

CNQSDĐ số 00386/CN ngày 08/9/2011 cho ông Hoàng Bá T và bà Phạm Thị H; 

Diện tích thứ hai là 8.743,9m
2
 tọa lạc tại thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, đất 

đã được UBND huyện B cấp Giấy CNQSDĐ số 00385/CN ngày 08/9/2011 cho ông 
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Hoàng Bá T và bà Phạm Thị H. Hai diện tích đất trên có nguồn gốc ông T nhận 

chuyển nhượng từ ông Phạm Văn V và bà Nguyễn Thị Kim O. 

Cả ba gia đình ông H, bà V, bà H, ông T cùng với các hộ dân khác như ông Đ, 

ông T, ông V có rẫy ở phía trong vẫn sử dụng con đường đi sản xuất đã có từ trước, 

con đường này rộng 04m, bắt đầu từ đầu đường liên thôn đi qua giữa đất của ông 

Nguyễn Văn P và ông Điểu S, ông T chạy dài giáp đến đất của ông Hoàng Bá T 

khoảng 296,2m. Năm 2011 ông T và bà T nhận chuyển nhượng đất từ ông Nguyễn 

Văn P phần diện tích 19.202,7m
2
, ông T và bà T đã được UBND huyện B cấp Giấy 

CNQSDĐ số 00364/CN ngày 16/8/2011. Tuy nhiên, trong giấy CNQSDĐ cấp cho 

ông T, bà T lại không thể hiện có con đường đi. Cuối năm 2011 ông T, bà T đã xây ụ 

đá và rào con đường đi này, đến năm 2017 ông T, bà T cho máy múc hai bên đường 

đi không cho các hộ dân sử dụng con đường để đi vào rẫy vì ông T, bà T cho rằng 

phần đường đi này nằm trong phần đất mà ông bà đã được cấp giấy CNQSDĐ, Giấy 

CNQSDĐ cũng không thể hiện có con đường đi nên ông bà không đồng ý mở lại con 

đường cho gia đình ông H, bà V, bà H, ông T và các hộ dân xung quanh.  

Nay các ông bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Phạm Hữu T và 

bà Nguyễn Thị T phải khôi phục lại con đường đi có chiều rộng 4m, chiều dài 296,2m 

tính từ đầu đường liên thôn cho đến giáp ranh phần đất của gia đình ông T có vị trí 

xác định: Phía đông giáp đường, phía tây giáp đất ông Hoàng Bá T, phía nam giáp đất 

ông Điểu Sơn, ông Phạm Hữu T, phía bắc giáp đất ông Phạm Hữu T nhận chuyển 

nhượng lại từ ông P .  

Bị đơn ông Nguyễn Hữu Thanh, bà Nguyễn Thị T và người đại diện theo ủy 

quyền là ông Đoàn Việt T trình bày:    

Đối với yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn thì bị đơn ông T, bà T không 

đồng ý vì phần đất tranh chấp có nguồn gốc do ông T, bà T nhận chuyển nhượng từ 

ông Nguyễn Văn P. Trước đây, ông P có cho các nguyên đơn đi nhờ qua phần đất của 

ông P, đi giữa hai hàng điều để vào rẫy bên trong, lối đi này là được ông P cho đi nhờ 

chứ không phải là con đường công cộng. Lối đi này đã được UBND huyện B cấp 

Giấy CNQSDĐ cho ông T, bà T, trong Giấy CNQSDĐ cũng như sơ đồ chính quy đều 

không thể hiện có con đường đi chung nên việc các nguyên đơn khởi kiện yêu cầu 

ông bà trả lại lối đi chung thì ông bà không đồng ý.  

Hơn nữa, các nguyên đơn chưa đủ điều kiện khởi kiện vì vụ việc tranh chấp 

chưa được tiến hành hòa giải cơ sở nên yêu cầu Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện B trình bày: 
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Đối với việc các nguyên đơn khởi kiện bị đơn ông Phạm Hữu T và bà Nguyễn 

Thị T yêu cầu mở lại đường đi. Qua xem xét nội dung vụ việc và xác minh thực tế tại 

vị trí yêu cầu mở lại đường đi cũng như đối chiếu hồ sơ lưu địa chính tại Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất huyện B; Tại Công văn số 273/UBND – SX ngày 

16/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện B có ý kiến: Hộ ông Phạm Hữu T được cấp 

giấy CNQSD đất số 2111/CN ngày 09/6/2006 (cấp giấy CNQSD đất theo số liệu đo 

đạc độc lập), trên sơ đồ thửa đất ở trang 3 có thể hiện đường đi sản xuất ở phía Bắc 

rộng 4m và giấy CNQSD đất cấp số 2110/ĐL ngày 09/6/2006 (cấp giấy CNQSD đất 

theo số liệu đo đạc độc lập), trên sơ đồ thửa đất ở trang 3 có thể hiện một đoạn đường 

đất dài 30m rộng khoảng 02m ở phía Bắc. Tuy nhiên, trong quá trình đo vẽ lập bản đồ 

địa chính chính quy, đơn vị đo đạc đã không thể hiện đoạn đường theo giấy CNQSD 

đất cũ, do vậy khi đổi giấy CNQSD đất sang bản đồ chính quy đã không thể hiện 

đường đi trên sơ đồ thửa đất. Để đảm bảo tính pháp lý của đoạn đường thể hiện trong 

giấy CNQSD đất cũ và thực tế sử dụng đất, đề nghị Tòa án nhân dân huyện B giải 

quyết khôi phục đoạn đường thể hiện trong giấy CNQSD đất cũ của hộ ông Phạm 

Hữu T công nhận đoạn đường này để điều chỉnh lại giấy chứng nhận, phần đường còn 

lại có trên thực tế, các hộ dân có nhu cầu đi lại hiện đang tranh chấp giữa hộ ông H và 

các hộ dân với ông T mà chưa thể hiện trong giấy CNQSD đất thì các hộ dân phải 

thỏa thuận theo quy định của Bộ luật dân sự.  

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 139 

vào năm 2002 cho ông Phan Văn T và năm 2006 cho ông T, bà T là sổ đo độc lập 

nghĩa là đo theo yêu cầu của người dân nên trên thực tế có con đường đi sản xuất rộng 

4m thì cán bộ đo đạc ghi nhận và xác nhận trong sơ đồ đo đạc, các hộ dân giáp ranh 

liền kề và người sử dụng đất ký xác nhận vào biên bản thì Ủy ban nhân dân huyện 

mới ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bản thân bà T, ông T khi 

ký xác nhận đều biết có con đường thể hiện trên sơ đồ nhưng không có ý kiến gì. Đối 

với thửa đất số 135 cũng là trình tự như vậy. Mặt khác, khi các đương sự lập hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu chuyển nhượng nguyên thửa thì không 

tiến hành đo đạc lại mà sang tên luôn theo hồ sơ.  

Năm 2007, khi thực hiện việc đo sơ đồ chính quy, thì quy trình đo đạc là cán bộ 

đo đạc cùng với hộ dân có đất đo đạc và người có đất giáp ranh sẽ tiến hành chỉ mốc 

đo và xác định ranh giới. Tại thời điểm năm 2007, không biết lý do gì mà khi đo đạc 

lại sơ đồ chính quy đã làm mất con đường. Nên khi cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho ông T, bà T đã không thể hiện con đường trên. Đồng thời vào năm 

2008 khi ông P  xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông thì Ủy ban nhân 
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dân căn cứ vào sơ đồ chính quy để cấp nên cũng không thể hiện con đường đi này. 

Đây là sai sót của Ủy ban nhân dân huyện 

Vì vậy, nhu cầu sử dụng con đường để sản xuất của các hộ dân phía trong là 

quyền và lợi ích chính đáng, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

vào thực tế để mở lại con đường này cho các hộ dân phía trong có con đường đi. 

UBND huyện sẽ tiến hành thu hồi giấy CNQSDĐ để điều chỉnh cho phù hợp với 

quyết định của Tòa án.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 25/12/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện B quyết định:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Vũ Văn H, bà 

Trần Thị V, bà Vũ Thị H, ông Hoàng Bá T 

Buộc bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T trả lại con đường có diện tích 

1.178,3m
2
, có chiều ngang 04m, chiều dài 297,52m, tọa lạc tại thôn 3, xã Đ, huyện B, 

tỉnh Bình Phước tại thửa số 124, tờ bản đồ số 03; vị trí xác định: Phía bắc giáp đất của 

ông T, bà T (phần diện tích đất nhận chuyển nhượng của ông P ); phía nam giáp các 

thửa đất 130 của ông Sơn, 135 và 139 của ông T, bà T, phía đông giáp đường thôn 3, 

phía tây giáp đất của ông Hoàng Bá T để làm lối đi chung (Kèm theo sơ đồ đo đạc 

ngày 21/01/2018 của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện B)  

Buộc các nguyên đơn có nghĩa vụ bồi thường giá trị tài sản cho ông Phạm Hữu 

T, bà Nguyễn Thị T gồm tiền giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền 

sử dụng đất với tổng số tiền là 66.772.500 đồng. Trong đó ông Vũ Văn H và bà Trần 

Thị V phải chịu 22.257.500 đồng, ông Hoàng Bá T chịu 22.257.500 đồng; bà Vũ Thị 

H chịu 22.257.500 đồng.  

Kiến nghị Uỷ ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước điều chỉnh Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Hữu T và bà Nguyễn Thị T thuộc thửa số 

124 tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước cho phù hợp 

với diện tích đất mà hộ ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T sử dụng trên thực tế sau 

khi đã mở lối đi chung. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về phần án phí, nghĩa vụ thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định pháp luật.  

Ngày 27/12/2018 nguyên đơn ông Vũ Văn H có đơn kháng cáo, ngày 

20/3/2019 có đơn kháng cáo bổ sung không đồng ý quyết định bản án sơ thẩm tuyên 

buộc các nguyên đơn bồi thường cho bị đơn ông T, bà T số tiền 66.772.500 đồng mà 

chỉ đồng ý bồi thường 20.000.000 đồng. Ngoài ra, ông H còn kháng cáo đề nghị Tòa 
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án cấp phúc thẩm buộc các bị đơn phải chịu chi phí đo đạc và các chi phí tố tụng 

khác.  

Ngày 25/12/2018 bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm do nguyên đơn 

không có quyền khởi kiện, Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ không khách quan, 

bỏ sót người tham gia tố tụng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

Ngày 14/5/2019 nguyên đơn ông Vũ Văn H có đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo 

đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng không buộc các nguyên đơn 

phải bồi thường cho ông T, bà T giá trị đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, ông H và các 

nguyên đơn không phải chịu tiền án phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá.  

Quan điểm của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn tại phiên tòa phúc 

thẩm: Việc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là không 

đúng quy định pháp luật vì việc tranh chấp chưa được hòa giải tại cơ sở. Quá trình 

giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa UBND xã Đ vào tham gia tố tụng là 

bỏ sót người tham gia tố tụng, không tiến hành đối chất những người làm chứng và 

nguyên đơn, bị đơn; không làm rõ đối với UBND huyện B về phần đất tranh chấp là 

UBND huyện B cấp trùng hay do ông T, bà T lấn chiếm lối đi công cộng là thu thập 

chứng cứ chưa đầy đủ. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm không cho các đương sự thỏa 

thuận giá nhưng lại tiến hành định giá là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo ông T, bà T, hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước:  

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Kể từ ngày thụ 

lý vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán và Hội đồng xét xử tuân thủ đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về nội dung giải quyết vụ án: Theo Biên bản xác minh hiện trạng ngày 

20/12/2016 thể hiện các hộ dân bà H, ông H, ông T đã đi trên con đường mòn tranh 

chấp từ khoảng năm 2003. Giấy CNQSDĐ cấp cho ông T, bà T (đối phần đất nhận 

chuyển nhượng của ông T) năm 2006 đã thể hiện có con đường đi sản xuất rộng 4m. 

Biên bản xác minh ranh giới, mốc giới ngày 12/10/2005 cũng thể hiện trên đất của 

ông T đã có con đường mòn, những người làm chứng ông T, ông V, ông H, ông S đều 

xác định đã đi trên con đường tranh chấp từ trước khi ông P  sử dụng đất nên việc Tòa 

án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp. Tuy nhiên, 

việc buộc các nguyên đơn phải bồi thường giá trị đất và tài sản trên đất cho bị đơn là 

chưa đúng quy định pháp luật. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 
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kháng cáo của nguyên đơn ông H, bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông T và bà T, 

sửa bản án sơ thẩm.  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, thẩm vấn công khai các đương sự tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, các 

đương sự, Hội đồng xét xử nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn ông T, bà T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Nguyên đơn ông H thay đổi yêu cầu kháng cáo không đồng ý bồi thường cho ông 

T, bà T giá trị đất và tài sản trên đất làm đường đi, không đồng ý chịu án phí và các 

chi phí tố tụng khác. Xét thấy, việc nguyên đơn ông H thay đổi yêu cầu kháng cáo 

như trên là không vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu nên căn cứ Điều 299 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi yêu cầu kháng cáo 

của ông H.  

 Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông H, bị đơn ông T, bà T, Hội đồng 

xét xử thấy rằng:  

 [2] Diện tích đất tranh chấp có chiều ngang 04m, chiều dài 296,2m, tổng diện 

tích 1.178m
2
 tọa lạc tại Thôn 3, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước (theo Sơ đồ đo đạc 

ngày 21/01/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện B) phía nguyên 

đơn ông H, bà V, ông T, bà H trình bày đây là con đường đi chung đã có từ năm 

1990, từ trước đến nay ông H, ông T, bà H và các hộ dân khác đều sử dụng con đường 

đi này để đi vào phần đất rẫy bên trong. Phía bị đơn ông T, bà T lại cho rằng diện tích 

đất 1.178m
2
 thuộc thửa đất số 124, nằm trong Giấy CNQSDĐ đã được UBND huyện 

B cấp cho ông bà, ông bà chỉ đồng ý cho các nguyên đơn có rẫy phía trong đi nhờ chứ 

không phải là lối đi chung. Tuy nhiên, lời trình bày của bị đơn ông T, bà T không có 

cơ sở bởi lẽ: 

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thấy rằng diện tích đất 

đường đi hiện nay các bên tranh chấp 1.178m
2
 thuộc thửa số 124, tờ bản đồ số 03, 

Giấy CNQSDĐ số BE 627408 do UBND huyện B cấp ngày 16/8/2011 cho ông T, bà 

T có nguồn gốc do ông T, bà T nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn P, bà 

Nguyễn Thị H năm 2006. Tại biên bản lấy lời khai chủ sử dụng đất cũ là ông P, bà H 

ngày 08/01/2014, ngày 22/6/2018 (bút lục 80, 103) ông P , bà H khai phần đất trên có 

nguồn gốc do ông P, bà H đổi đất với ông La Văn S vào năm 2002, khi đổi đất trên 

đất đã có cây điều 07 năm tuổi và 01 con đường đi rộng khoảng 03m giữa hai hàng 

cây điều để gia đình ông P, bà H cùng các hộ có rẫy phía trong sử dụng đi chung.  

Tại biên bản lấy lời khai ngày 08/01/2014; ngày 04/01/2018 (bút lục 78, 79; 92) 

ông T, bà T cũng thừa nhận trước khi ông bà nhận chuyển nhượng đất từ ông Nguyễn 

Văn P thì ông bà cũng đi nhờ trên đất nhà ông P, đi giữa hàng cây điều để đi vào phần 
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đất bên trong, sau khi nhận chuyển nhượng từ ông P thì ông bà cũng cho các hộ dân 

đi qua lối đi này nhưng vì do các hộ dân cho xe lớn đi qua làm hư hại cây trồng của 

gia đình nên ông mới không cho đi nữa; Tại biên bản lấy lời khai ông Điểu Sơn là 

người giáp ranh thửa đất số 124, 135 ngày 08/01/2014 (bút lục 93, 94) ông Sơn xác 

định trước đây có 01 con đường đi sát ranh đất của ông Sơn và ông P. Những người 

làm chứng là ông Nguyễn Văn T, ông Trần Văn H, ông Phạm Văn V tại các biên bản 

lấy lời khai ngày 10/12/2018 (bút lục 255 – 260) đều khai năm 1995 khi các ông đi 

khai phá đất thì đã sử dụng con đường đi hiện nay các bên tranh chấp, người dân có 

đất phía trong vẫn sử dụng xe máy, xe tải đi vào, năm 2001 – 2002 ông P mua lại đất 

thì vẫn để lại con đường đi để sử dụng, kể cả ông T, bà T khi mua đất của ông T phía 

trong cũng sử dụng con đường đi này để vào đất nhà ông bà.  

Ngoài ra, qua xem xét tài liệu là hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ số AĐ 595346 ngày 

09/6/2006 cho ông T, bà T đối với thửa đất liền kề số 135; Giấy CNQSDĐ số AĐ 

595374 ngày 09/6/2006 cho ông T, bà T đối với thửa đất số 139 cũng thể hiện năm 

2006 khi UBND huyện P (cũ) cấp Giấy CNQSDĐ cho ông T, bà T đã có 01 con 

đường đi. Tại Biên bản xác minh ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 12/10/2005 (bút 

lục 137) đối với thửa đất số 135 cũng thể hiện có 01 con đường mòn, biên bản trên có 

chữ ký ông T, quá trình giải quyết vụ án ông T cũng thừa nhận đó là chữ ký của ông.  

 Đối với thửa đất số 139 có nguồn gốc ông T, bà T nhận chuyển nhượng của 

ông Nguyễn Văn T thì tại Giấy CNQSDĐ số V793951 ngày 17/10/2002 do UBND 

huyện P (cũ) cấp cho ông T đã thể hiện có 01 con đường sản xuất rộng 04m. Tuy 

nhiên, năm 2008 khi UBND huyện P đo đạc chính quy để cấp đổi lại các Giấy 

CNQSDĐ số 00979/ĐS ngày 30/6/2008 và Giấy CNQSDĐ số 00978/ĐS ngày 

30/6/2008 đối với các thửa 135, 139 cho ông T, bà T thì trong Giấy CNQSDĐ không 

còn thể hiện có con đường đi nữa. Tại Công văn phúc đáp số 522/UBND-SX ngày 

31/7/2018 của UBND huyện B đã trả lời: Các Giấy CNQSDĐ cấp cho ông T, bà T 

trước đây được thực hiện theo số liệu đo đạc độc lập và các Bản trích đo bản đồ địa 

chính có thể hiện con đường đi tranh chấp là đường đi công cộng. Tuy nhiên, năm 

2008 khi cấp đổi Giấy CNQSDĐ theo số liệu đo đạc chính quy thì đơn vị tư vấn đo 

đạc có sai sót là không thể hiện đoạn đường đi theo Giấy CNQSDĐ đất cũ.  

[3] Từ những phân tích, đánh giá như trên, có cơ sở khẳng định diện tích đất 

1.178m
2 

(có chiều ngang 04m, chiều dài 296,2m) là đường đi chung đã có từ trước. 

Đất thuộc con đường đi chung này thuộc “Sở hữu chung của cộng đồng” được hình 

thành theo tập quán, phục vụ lợi ích chung nên việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông H, bà V, ông T, bà H buộc ông T, bà T khôi 

phục lại đúng hiện trạng con đường có diện tích nêu trên để làm đường đi chung là có 

căn cứ do đó kháng cáo của bị đơn ông T, bà T cho rằng diện tích 1.178m
2 

 không 

phải đường đi mà thuộc quyền sử dụng của ông bà là không có căn cứ nên không 

được chấp nhận.  
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[4] Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm có sai sót khi áp dụng Điều 275 Bộ luật dân 

sự 2005 quy định về “Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề” và nhận định do ông 

T, bà T đã bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng cũng như đã đầu tư trồng cây lâu năm nên 

buộc các nguyên đơn phải bồi hoàn giá trị diện tích đất con đường 1.178m
2 

và tài sản 

trên đất 66.772.500 đồng là không phù hợp quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp các nguyên đơn. Mà cần phải áp dụng Điều 211 Bộ luật dân sự 

năm 2015 mới giải quyết đúng bản chất của vụ án. Cụ thể Điều 211 Bộ luật dân sự 

năm 2015 (Điều 220 Bộ luật dân sự năm 2005) quy định về sở hữu chung của cộng 

đồng:  

1. Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, 

buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được 

hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng 

góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định 

của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.  

2. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản 

chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng 

không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.  

3. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia. 

Do đó, cần chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm về 

phần này.  

[5] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông T, bà T cho rằng tranh chấp giữa 

ông bà và các nguyên đơn chưa được hòa giải cơ sở theo quy định pháp luật, hòa giải 

không đúng thành phần nên các nguyên đơn không có quyền khởi kiện, Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước khuyến khích các bên 

tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở 

cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến 

UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 quy định Thành phần Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai gồm: 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng 

thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại 

xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán 

bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể 

mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và mục đích của hòa giải nhằm giúp cho các bên thương lượng được 

với nhau về việc tranh chấp. Nhận thấy tranh chấp giữa ông H, bà V với ông T, bà T 

đã được đưa ra hòa giải tại UBND xã Đ, huyện B vào các ngày 02/11/2012 và ngày 

12/9/2014, mặc dù Hội đồng hòa giải có thiếu sót về thành phần, nhưng kết quả là hòa 

giải không thành nên chưa phát sinh hậu quả pháp lý gây tổn hại gì cho các bên. Do 

đó không xem việc hòa giải không đúng thành phần là vi phạm nghiêm trọng thủ tục 
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tố tụng và nguyên đơn có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật nên 

kháng cáo của phía bị đơn ông T, bà T về phần này không được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[6] Do sửa án sơ thẩm nên án phí sơ thẩm, chi phí tố tụng được tính lại như sau:  

Án phí sơ thẩm: Bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T phải chịu án phí 

không có giá ngạch đối với yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn được chấp nhận là 

300.000 đồng.  

Chi phí tố tụng: Bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T phải chịu chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ, chi phí định giá, đo đạc là 10.557.016 đồng. Do nguyên 

đơn ông H đã nộp số tiền trên nên ông T, bà T phải có trách nhiệm trả lại cho ông H 

số tiền 10.557.016 đồng.  

[7] Án phí phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên nguyên đơn ông H, bị đơn ông 

Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T không phải chịu.   

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp quy 

định pháp luật nên được chấp nhận.  

Quan điểm của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn không có căn cứ nên 

không được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

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

án; 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Vũ Văn H. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn 

Thị T.  

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2018/DSST ngày 25/12/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện B. 

Áp dụng Điều 170, 211, 175 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 95, 203 Luật đất 

đai năm 2013.  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Vũ Văn H, bà Trần Thị 

V, bà Vũ Thị H, ông Hoàng Bá T.  

Buộc bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T trả lại con đường đi có diện 

tích 1.178,3m
2
, chiều ngang 04m, chiều dài 297,52m, tọa lạc tại thôn 3, xã Đ, huyện 
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B, tỉnh Bình Phước thuộc thửa số 124, tờ bản đồ số 03 có vị trí xác định: Phía bắc 

giáp thửa đất số 124 của ông T, bà T; Phía nam giáp các thửa đất 130 của ông Điểu 

Sơn và thửa số 135, 139 của ông T, bà T; Phía đông giáp đường thôn 3; Phía tây thửa 

đất số 136 của ông Hoàng Bá T. 

(Kèm theo sơ đồ đo đạc ngày 25/01/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện B)  

Kiến nghị Uỷ ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước cấp đổi lại Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BE 627408 do UBND huyện B cấp ngày 16/8/2011 cho hộ 

ông Phạm Hữu T và bà Nguyễn Thị T sau khi trừ đi phần diện tích đất đường đi 

1.178,3m
2
. 

Án phí sơ thẩm:  

Bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T phải chịu án phí không có giá ngạch 

đối với yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn được chấp nhận là 300.000 đồng.  

Nguyên đơn ông Vũ Văn H, bà Trần Thị V, bà Vũ Thị H, ông Hoàng Bá T 

không phải chịu. Chi cục thi hành án dân sự huyện B hoàn trả cho ông Vũ Văn H, bà 

Trần Thị V; bà Vũ Thị H, ông Hoàng Bá T số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 

đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0018946; số 0018947; số 

0018948 ngày 24/7/2017. 

Án phí phúc thẩm:  

Nguyên đơn ông Vũ Văn H; Bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T không 

phải chịu. Chi cục thi hành án dân sự huyện B hoàn trả cho ông Vũ Văn H số tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0019656 ngày 20/02/2019; hoàn trả cho ông Nguyễn Hữu Thanh, bà Nguyễn Thị T số 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0019611 ngày 10/01/2019;  

Chi phí tố tụng: Bị đơn ông Phạm Hữu T, bà Nguyễn Thị T phải chịu chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ, chi phí định giá, đo đạc là 10.557.016 đồng. Do nguyên 

đơn ông Vũ Văn H đã nộp số tiền trên nên ông T, bà T phải có trách nhiệm trả lại cho 

ông Vũ Văn H số tiền 10.557.016 đồng.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận:                                      
- VKSND tỉnh Bình Phước;                                                          

- TAND huyện B;   

- CCTHADS huyện B;                                                                                                                                                                                                                                                         

- Các đương sự;  

- Lưu h/s.                                                                                                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Thanh Thảo 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 44/2019/DS-PT 

Ngày: 16-4-2019 
V/v “Tranh chấp lối đi chung”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:     Ông Trịnh Văn Hùng 

  Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Đạt Nguyên – Thư ký Tòa án, Toà án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Thúy – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 44/2019/TLPT-DS ngày 26 tháng 3 năm 

2019 về tranh chấp: “Lối đi chung”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2019/DS-ST ngày 25/01/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Y, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 83/2019/QĐ-PT ngày 

04 tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: 

1. Ông Lê Thanh L, sinh năm: 1970; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh

Lâm Đồng, có mặt. 

2. Bà Trương Thị Vân N, sinh năm: 1976; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y,

tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

3. Bà Phạm Thị H, sinh năm: 1945; cư trú tại số B, quốc lộ C, thị trấn Z,

huyện F, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

4. Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1980; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y,

tỉnh Lâm Đồng. 

5. Ông Lục Phùng Đ1, sinh năm: 1965; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y,

tỉnh Lâm Đồng. 
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6. Bà Trương Thị Thu H1, sinh năm: 1968; cư trú tại thôn A, xã X, huyện 

Y, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bà H1, ông Đ, ông Đ1: Bà Trương Thị Vân 

N, sinh năm: 1976; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; ông Lê 

Thanh L, sinh năm: 1970; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng và 

bà Phạm Thị H, sinh năm: 1945; cư trú tại số 80 tổ 20, Quốc lộ 20, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là người đại diện theo ủy quyền (Văn 

bản ủy quyền số 14, quyển số 01/2015-SCT/CK,ĐC do Ủy ban nhân dân xã X, 

huyện Y, tỉnh Lâm Đồng chứng thực ngày 21/3/2019), có mặt. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Hồng P, sinh năm: 1971; cư trú tại: thôn A, xã X, 

huyện Y, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; trụ sở: Thôn A, xã X, 

huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Thái Viết P1, là người đại diện theo pháp luật (Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng), vắng mặt. 

2. Bà La Thị Minh T, sinh năm: 1971; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, 

tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

3. Bà Bùi Thị Ngọc L1, sinh năm: 1972; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, 

tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

4. Bà Lâm Thị H2, sinh năm: 1982; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh 

Lâm Đồng, vắng mặt. 

5. Bà Bùi Thị T1, sinh năm: 1969; cư trú tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh 

Lâm Đồng, vắng mặt. 

6. Bà Bùi Thị N1, sinh năm: 1958; cư trú tại buôn ĐT, xã KN, huyện L, 

tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

7. Ông Nguyễn Văn T2, sinh năm: 1957; cư trú tại thôn T, xã ĐM, huyện 

Y, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

Người kháng cáo: Ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn Đ, ông Lục Phùng 

Đ1, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H - Nguyên 

đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 01/7/2018, lời trình bày tại các bản tự khai và 

trong quá trình tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm của ông Lê Thanh L là nguyên đơn 
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và là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Đ, ông Lục Phùng Đ1, 

bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H thì:  

Vào năm 1994 gia đình ông cùng một số hộ dân vào làm ăn sinh sống tại 

thôn A, xã X, huyện E cũ (nay là huyện Y), tỉnh Lâm Đồng; đến năm 1995 

chính quyền địa phương quy hoạch sắp xếp ổn định khu dân cư và chủ trương 

làm một con đường đi chung từ nhà ông đến phía sau trạm Công an xã X có 

chiều rộng khoảng 4,7m và sử dụng đi lại cho đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 

26/12/2017 thì gia đình ông P ngăn cản không cho gia đình ông và các hộ dân đi 

qua con đường nêu trên. Mặc dù hiện nay nhà và đất hiện gia đình ông có chiều 

ngang 05m, chiều sâu 100m; mặt trước giáp Quốc lộ 27 và mặt sau là giáp 

đường đi nhà ông H3. Nhưng vì mục đích chung là đất công ích, con đường dân 

sinh đi từ trước đến giờ nên ông và các hộ dân khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét 

giải quyết buộc ông P phải trả lại hiện trạng ban đầu của con đường đi như biên 

bản hiện trạng đo vẽ của Tòa án ngày 25/10/2018 với diện tích khoảng 201m
2
 tại 

thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. Nếu ông P cho rằng đất ông nhận 

chuyển nhượng của ông T2 là hợp pháp thì ông phải cung cấp các chứng cứ để 

chứng minh được quyền sử dụng của mình đối với diện tích tranh chấp đường đi 

chung nêu trên, ông và các hộ dân sẽ rút yêu cầu khởi kiện. 

Ông Nguyễn Hồng P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà La Thị 

Minh T trình bày: trong thực tế vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của ông T2 hai lần vào năm 1999 và 2010, lô đất nhận chuyển nhượng 

có chiều ngang 05m, chiều dài 100m giáp đất ông L. Tuy nhiên, vợ chồng ông, 

bà mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần phía trước có diện 

tích 112m
2
 thuộc thửa 850, tờ bản đồ số 11 tại xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; 

phần đất các đồng nguyên đơn đang tranh chấp thuộc phần diện tích đất còn lại 

vợ chồng ông, bà chưa làm thủ tục kê khai đăng ký quyền sử dụng đất vì thuộc 

quy hoạch chung của xã trước đây vào năm 2005. Chỉ khi nào cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch tại địa 

phương đúng quy định của pháp luật thì vợ chồng ông, bà sẽ chấp hành. Do đó 

việc ông L và các hộ khác khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông, bà phải trả lại hiện 

trạng phần đất trống phía sau nhà ông, bà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng lại 

của ông T2 thì vợ chồng ông, bà không đồng ý. 

Đối với các lô đất mà vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng lại giáp nhà 

ông Đ cũng là đồng nguyên đơn khởi kiện trong vụ án thì trước đây có nguồn 

gốc của ông KP chuyển nhượng lại cho bà Bùi Thị N1 (mẹ ông Đ). Sau đó bà 

N1 phân thành nhiều lô và chuyển nhượng cho ông một lô; ông Đ chuyển 

nhượng cho ông một lô; ông L3 chuyển nhượng cho ông một lô; tại thời điểm đó 

đã có một con đường mòn có chiều rộng khoảng 2m nối từ đường đi nhà ông H3 

hiện nay đến sau chốt Công an xã X như Biên bản thẩm định tại chỗ của Tòa án 

nhân dân huyện Y, tỉnh Lâm Đồng lập ngày 25/10/2018 và hiện nay ông Đ vẫn 
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sử dụng con đường đó đi lại bình thường, không có ai ngăn cản. Tất cả các lô đất 

ông nhận chuyển nhượng đều có giấy tờ đầy đủ. 

Ông L cùng một số hộ dân khởi kiện mà thực tế chỉ có hai hộ gia đình có 

đất giáp liền kề đất gia đình ông là gia đình ông L và ông Đ. Đất của gia đình 

ông L có nhà mặt trước giáp đường Quốc lộ 27, mặt sau giáp đường đi ông H3; 

còn hộ gia đình ông Đ thì từ trước tới giờ vẫn đi trên con đường mòn có chiều 

ngang 02m phía trước nhà. Hơn nữa, phía phần hông nhà ông Đ là giáp đường đi 

nhà ông H3. Như vậy, hộ ông L và ông Đ đều có điều kiện đi lại bình thường; 

còn lại các hộ gia đình khác là nguyên đơn không có nhà và đất giáp ranh, liền 

kề với các lô đất của ông mà hiện nay các bên đang tranh chấp lối đi. 

Theo lời trình bày của người đại diện hợp pháp của Uỷ ban nhân dân xã X, 

huyện Y, tỉnh Lâm Đồng thì vào năm 1995 Ủy ban nhân dân xã X, huyện E cũ 

(nay là huyện Y) có chủ trương mở đường để phục vụ dân sinh, khi đó được 

người dân đồng tình ủng hộ, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn T2 tự nguyện hiến 

đất để làm đường và chuyển dọn nhà nhưng trong quá trình thực hiện thì vấp 

phải sự phản đối của một số hộ dân do đó chủ trương này không thực hiện được. 

Sau đó ông T2 đã lấy đất của mình và chuyển nhượng cho vợ chồng ông P, bà T. 

Đối với việc tranh chấp lối đi giữa các bên Ủy ban nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh 

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

luật. Diện tích đất liên quan đến tranh chấp giữa các bên hiện nay không phải là 

đất công ích của xã mà là đất của dân, lô đất thuộc một phần thửa đất số 503, tờ 

bản đồ số 11 tại xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. 

Bà Bùi Thị N1 trình bày: Nguồn gốc lô đất mà bà chuyển nhượng cho ông 

L3, ông P và cho con bà là Nguyễn Văn Đ, toàn bộ diện tích đất này bà nhận 

chuyển nhượng vào năm 1995 của ông KP. Hiện trạng lúc chuyển nhượng là đất 

trống và đã có một con đường mòn chiều rộng khoảng 02m để đi lại. Đến năm 

2006 thì bà cho con trai bà là ông Đ một lô, hiện nay con trai bà đang ở trên mảnh 

đất này và sử dụng đường đi bình thường không có ai ngăn cản. 

Nay con bà và ông L cùng một số hộ dân kiện ông P mở lối đi chung thì bà 

không có ý kiến, yêu cầu gì. Theo bà thì chỉ hộ gia đình ông Đ sinh sống ở đó, 

xung quanh là đất của ông P và đường đi có chiều rộng 2m hiện vẫn còn. 

Ông Nguyễn Văn T2 trình bày: Năm 1996 ông có đến sinh sống tại xã X, 

huyện E cũ (nay là huyện Y) và có nhận chuyển nhượng của ông Phạm LT một 

lô đất. Đến năm 2000 thì ông chuyển vào sống ở xã ĐM, huyện Y, tỉnh Lâm 

Đồng. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường thì ông đã đồng ý hiến đất và di 

chuyển nhà nhưng sau đó Nhà nước không làm đường nữa thì đất của ông một 

phần bị bà Phạm Thị H lấn chiếm, phần còn lại ông chuyển nhượng lại cho vợ 

chồng ông P, bà T nay là diện tích đất mà các nguyên đơn yêu cầu mở lối đi. 
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Qua yêu cầu khởi kiện của ông L và một số hộ dân đối với vợ chồng ông P, 

bà T yêu cầu mở con đường trên diện tích đất của ông đã chuyển nhượng cho 

ông P trước đó là không đúng, do đó ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật. Vì đây không phải con đường duy nhất các bên đang tranh 

chấp mà vẫn còn các con đường khác. 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan khác là bà Bùi Thị Ngọc L1 (vợ ông L), Lâm Thị H2 (vợ ông 

Đ), Bùi Thị T1 (vợ ông Đ1): Các bà đều thống nhất với lời khai cũng như yêu 

cầu của ông Lê Thanh L và không có ý kiến gì thêm. 

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Tại Bản án số 02/2019/DS-ST ngày 25/01/2019 Tòa án nhân dân huyện Y, 

tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Thanh L, ông 

Nguyễn Văn Đ, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, ông Lục Phùng 

Đ1, bà Phạm Thị H về việc “Tranh chấp lối đi chung” đối với bị đơn ông 

Nguyễn Hồng P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà La Thị Minh T (có 

sơ đồ hiện trạng vị trí tranh chấp ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân xã X 

kèm theo Bản án). 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo và 

trách nhiệm thi hành án của các bên đương sự. 

Ngày 11/02/2019 ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn Đ, ông Lục Phùng Đ1, 

bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H kháng cáo không 

đồng ý với Bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa,  

Ông Đ, bà H, ông L, bà Nhung vẫn giữ nguyên kháng cáo. Người đại diện 

hợp pháp của bà H1, ông Đ1 là bà H, bà Nhung, ông L vẫn giữ nguyên kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân 

theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung: Đề nghị hủy một 

phần Bản án sơ thẩm và đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện của ông Lục Phùng 

Đ1, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H. Đồng thời 

không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn 

Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xuất phát từ việc các đồng nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết buộc bị đơn ông P phải trả lại hiện trạng ban đầu của con đường đi với 
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diện tích khoảng 201m
2
 thuộc một phần thửa 503, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại 

thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. Bị đơn không đồng ý nên các bên phát 

sinh tranh chấp. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp giữa các bên là“Tranh 

chấp lối đi chung ” là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[2] Qua xem xét thì thấy rằng: Nguồn gốc lô đất tranh chấp có diện tích 

201m
2
 (chiều rộng hai cạnh là 5,5m và 5,7m, chiều dài 36m) thuộc một phần 

thửa số 503, tờ bản đồ số 11 tọa tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng các 

bên trình bày có sự mâu thuẫn nhau, các đồng nguyên đơn cho rằng diện tích đất 

này là con đường đã có từ năm 1995; đến năm 2005 thì Ủy ban nhân dân xã có 

chủ trương thi công lại cho các hộ dân đi lại. Đến năm 2017 ông P nhận chuyển 

nhượng lại diện tích đất này và không cho các hộ dân đi qua nên phát sinh tranh 

chấp còn ông P thì cho rằng nguồn gốc đất là do ông nhận chuyển nhượng của 

ông Nguyễn Văn T2 hai lần vào năm 1999 và 2010, khi nhận chuyển nhượng hai 

bên có viết giấy tay với nhau. Ông T2 cũng thừa nhận việc mình chuyển nhượng 

đất cho ông P và xuất trình chứng cứ nguồn gốc đất của ông là do ông KP 

chuyển nhượng lại, có chữ ký xác nhận của ông KP. Hiện nay, giữa ông P và 

ông T2 cũng không có tranh chấp về việc chuyển nhượng đất này. 

[3] Xét thấy theo lời trình bày của người đại diện hợp pháp của Ủy ban 

nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng thì vào năm 1995 Ủy ban nhân dân xã 

có chủ trương mở đường để phục vụ dân sinh, khi đó được người dân đồng tình 

ủng hộ, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn T2 tự nguyện hiến đất để làm đường 

nhưng trong quá trình thực hiện vấp phải sự phản đối của một số hộ dân nên chủ 

trương này không thực hiện được. Sau đó ông T2 đã lấy lại đất và chuyển 

nhượng cho vợ chồng ông P, bà Trang. Diện tích đất các bên tranh chấp hiện 

nay không phải là đất công ích của xã mà là đất của dân là phù hợp với lời khai 

của ông T2 và biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 12/5/2000 thể hiện 

việc ông T2 ký xác nhận đồng ý di chuyển nhà để làm đường. Mặt khác, tại biên 

bản làm việc ngày 24/01/21019 thì ông HĐN, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng xác định hiện nay không có văn bản pháp lý nào để 

xác định vị trí đất tranh chấp là đất công ích mà cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Do đó, có cơ sở để xác định diện tích đất tranh chấp là của ông T2 chuyển 

nhượng cho ông P chứ không phải là lối đi chung như các đồng nguyên đơn 

trình bày.  

[4] Theo sơ đồ hiện trạng vị trí đất tranh chấp ngày 25/10/2018 và ngày 

16/01/2019 thể hiện phần diện tích đất tranh chấp là 201m
2
 thuộc một phần thửa 

đất số 503, tờ bản đồ số 11 tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng chỉ giáp 

với diện tích đất ông L và ông Đ. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế diện tích đất của 

ông L có mặt tiền giáp Quốc lộ 27, mặt sau giáp đường đi nhà ông Đào Thanh 

H3 rộng 5m; diện tích đất của ông Đ có đường đi hiện hữu 2m và ông vẫn sử 

dụng con đường này để đi lại bình thường không ai ngăn cản, phía hông nhà ông 
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Đ giáp đường đi nhà ông H3 rộng 5m. Mặt khác bà N1 là mẹ ông Đ cũng thừa 

nhận khi nhận chuyển nhượng đất từ ông KP đã có một con đường mòn chiều 

rộng khoảng 2m, nay ông Đ vẫn sử dụng đường đi bình thường không ai ngăn 

cản, do vậy hai hộ này không thuộc trường hợp không có đường đi vào đất của 

mình để buộc phải mở lối đi chung.  

[5] Theo hồ sơ thể hiện cũng như lời trình bày của các đương sự tại phiên 

tòa hôm nay, đã xác định chỉ có nhà ông L và nhà ông Đ là giáp ranh đất tranh 

chấp, các hộ còn lại gồm bà N, bà H1, ông Đ1 hiện nay có nhà giáp quốc lộ 27, 

không có tiếp giáp phần đất tranh chấp nói trên, bà H thì sinh sống ở huyện F do 

vậy không trực tiếp liên quan đến phần đất này. Do các đương sự này cho rằng 

vẫn có nhu cầu sử dụng lô đất tranh chấp làm đường đi chung cho  tất cả các hộ 

nên cùng có đơn khởi kiện, cấp sơ thẩm xác định các hộ này là nguyên đơn, 

đánh giá toàn diện vụ án, xác định nhu cầu sử dụng thực tế của các bên để không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N, bà H1, bà H, ông Đ1 cùng với yêu cầu 

khởi kiện của ông L và ông Đ là phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy 

không chấp nhận quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các đương sự 

vừa nêu không có quyền khởi kiện để hủy một phần Bản án sơ thẩm và đình chỉ 

đối với yêu cầu khởi kiện của ông Lục Phùng Đ1, bà Trương Thị Vân N, bà 

Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H; cần giải quyết theo hướng không chấp 

nhận kháng cáo của các đương sự, giữ nguyên phần quyết định của Bản án sơ 

thẩm về phần không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn. 

[6] Cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về tranh chấp lối đi 

chung của các hộ dân đối với ông P là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên án sơ thẩm xác định lô đất mà các bên đang tranh chấp là của ông P 

nhưng không tuyên tạm giao phần đất tranh chấp này cho bị đơn quản lý, sử dụng 

và dành quyền đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật là có thiếu sót và chưa triệt để, cần sửa lại phần này. 

[7] Ngoài ra theo hồ sơ thể hiện thì bà Phạm Thị H, sinh năm: 1945, tính 

đến thời điểm xét xử sơ thẩm thì bà H đã trên 60 tuổi, là người cao tuổi theo quy 

định của Luật người cao tuổi nên thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy 

định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 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; tuy nhiên cấp sơ thẩm tuyên 

buộc bà H phải nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm và buộc phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm là chưa chính xác do đó cần miễn án phí cho bà H là phù hợp. 

 [8] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án nên không có căn cứ 

để chấp nhận kháng cáo của ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn Đ, ông Lục 

Phùng Đ1, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H về 

việc tranh chấp lối đi chung là lô đất có diện tích 201m
2
 thuộc một phần thửa đất 
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số 503, tờ bản đồ số 11 tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; sửa Bản án 

sơ thẩm theo hướng đã nhận định. 

[9] Về chi phí tố tụng: do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận nên các 

đồng nguyên đơn phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chổ, chi phí xác minh, 

đo vẽ tài sản tranh chấp tại giai đoạn sơ thẩm là 1.850.000đ (đã quyết toán xong 

tại giai đoạn sơ thẩm). 

[10] Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu 

khởi kiện không được chấp nhận, miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà H. Do sửa 

án nên các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 157, Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ các Điều 245, 248 và Điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 203 Luật đất đai năm 2013; 

- Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 26, Khoản 2 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. 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn Đ, ông 

Lục Phùng Đ1, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H; 

sửa Bản án sơ thẩm. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Thành Long, ông 

Nguyễn Văn Đ, bà Trương Thị Vân N, bà Trương Thị Thu H1, ông Lục Phùng 

Đ1, bà Phạm Thị H về việc “Tranh chấp lối đi chung” đối với ông Nguyễn 

Hồng P. 

2. Tạm giao cho vợ chồng ông Nguyễn Hồng P, bà La Thị Minh T quản lý, 

sử dụng lô đất có diện tích là 201m
2
 thuộc một phần thửa đất số 503, tờ bản đồ 

số 11, tọa lạc tại thôn A, xã X, huyện Y, tỉnh Lâm Đồng (có họa đồ kèm theo). 

Vợ chồng ông Nguyễn Hồng P, bà La Thị Minh T có trách nhiệm liên hệ 

với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký, kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

3. Về chi phí tố tụng: 

Ông Lê Thanh L, ông Nguyễn Văn Đ, ông Lục Phùng Đ1, bà Trương Thị 

Vân N, bà Trương Thị Thu H1, bà Phạm Thị H phải chịu chi phí xem xét, thẩm 
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định tại chổ, chi phí xác minh, đo vẽ tài sản tranh chấp tại giai đoạn sơ thẩm là 

1.850.000đ (đã quyết toán xong tại giai đoạn sơ thẩm). 

4. Về án phí:  

- Án phí sơ thẩm: 

+ Buộc ông Lê Thanh L phải chịu 416.600đ án phí dân sự sơ thẩm, được trừ 

vào số tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 và 300.000đ 

tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số AA/2016/0003712 ngày 29/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; ông L được nhận lại 91.700đ. 

+ Buộc ông Nguyễn Văn Đ phải chịu 416.600đ tiền án phí dân sự sơ thẩm, 

được trừ vào số tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 và 

300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003736 ngày 21/3/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; ông Đ được nhận lại 91.700đ. 

+ Buộc ông Lục Phùng Đ1 phải chịu 416.600đ tiền án phí dân sự sơ thẩm, 

được trừ vào số tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 và 

300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003737 ngày 21/3/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; ông Đ1 được nhận lại 91.700đ. 

+ Buộc bà Trương Thị Vân N phải chịu 416.600đ tiền án phí dân sự sơ thẩm, 

được trừ vào số tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 và 

300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003738 ngày 21/3/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Y, tỉnh Lâm Đồng, bà N được nhận lại 91.700đ. 

+ Buộc bà Trương Thị Thu H1 phải chịu 416.600đ tiền án phí dân sự sơ thẩm, 

được trừ vào số tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 và 

300.000đ tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003739 ngày 21/3/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; bà H1 được nhận lại 91.700đ. 

+ Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà Phạm Thị H, bà H được nhận lại số 

tiền 208.300đ tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003604 ngày 24/7/2018 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Y, tỉnh Lâm Đồng. 
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- Án phí phúc thẩm: các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 

3. Về nghĩa vụ thi hành án: 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  

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

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- Phòng KT-NV TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện Y, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện Y; 

- Đương sự;  

- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Huỳnh Châu Thạch 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 30/2019/DS-PT 

Ngày: 20-3-2019 
V/v “Tranh chấp lối đi chung”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:     Ông Bùi Hữu Nhân 

  Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Văn Tỏ – Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Thị Kim Anh – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 133/2018/TLPT- DS ngày 03 tháng 12 

năm 2018 về tranh chấp: “Lối đi chung”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 16/8/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 51/2019/QĐ-PT ngày 

28 tháng 02 năm 2019 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Vợ chồng ông Ngô Đ Th, sinh năm: 1982, bà Bùi T Th1,

sinh năm: 1988; cư trú tại thôn 4, xã L S, huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

2. Bị đơn: Vợ chồng ông Lê V T (Lê T T), sinh năm: 1961, bà Phan Thị K

S, sinh năm: 1988; cư trú tại thôn 3, xã L S, huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T, bà S: Ông Nguyễn H 

T1, sinh năm: 1962; cư trú tại số 79, đường N V T, Phường 2, thành phố A, tỉnh 

Lâm Đồng. Luật sư của Văn phòng luật sư Nguyễn H T1 - Đoàn luật sư tỉnh 

Lâm Đồng, có mặt. 

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

3.1. Vợ chồng ông Hà V B, sinh năm: 1981, bà Phạm T T1, sinh năm: 

1983; cư trú tại thôn 3, xã L S, huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 
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3.2. Vợ chồng ông Hoàng V N, sinh năm: 1985, bà Nguyễn T Th2, sinh 

năm: 1986; cư trú tại thôn 3, xã L S, huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

3.3. Ban quản lý rừng phòng hộ Srp. Trụ sở: thôn 3, xã L S, huyện Đ R, 

tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt.  

Người kháng cáo: Vợ chồng ông Lê V T, bà Phan Thị K S - Bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của ông Ngô Đ Th, lời trình bày tại các bản tự khai và 

trong quá trình tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm của vợ chồng ông Th, bà Th1 thì:  

Diện tích đất mà vợ chồng ông đang quản lý sử dụng hiện nay có nguồn gốc 

do vợ chồng ông nhận chuyển nhượng của ông Pang Ting Y T2 từ năm 2012 với 

diện tích khoảng 0,9 ha, khi chuyển nhượng hai bên chỉ viết giấy tay với nhau, 

chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay diện 

tích đất này vẫn chưa được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Quá trình sử dụng vợ chồng ông đã tiến hành trồng cà 

phê Robusta, sầu riêng, tiêu và bơ. Vị trí lô đất vợ chồng ông nhận chuyển 

nhượng nằm bên trong giáp ranh với lô đất của ông T, ông B, ông N, cách đường 

thôn 3 đi vào là 500m, đường đi vào vườn cà phê của vợ chồng ông ngoài đường 

đi chung giữa nhà ông T, ông B, gia đình ông N và gia đình ông thì không còn 

con đường nào khác. Khi vợ chồng ông nhận chuyển nhượng lô đất trên, để có 

con đường đi lại thuận tiện thì ông, ông Đ, ông L có đến nhà ông T để bàn bạc về 

việc mở lối đi chung. Sau khi bàn bạc ông T đồng ý bỏ đất, còn 03 hộ còn lại gồm 

ông, ông Đ, ông L mỗi người góp cho ông T 1.000.000đ để ông T thuê máy múc 

đất làm đường đi chung, sau khi thỏa thuận mở đường gia đình ông cùng với 03 

hộ còn lại đi lại bình thường, không ai tranh chấp. Nhưng đến năm 2016 thì vợ 

chồng ông T, bà S cản trở việc đi lại của 03 gia đình bằng cách ông T phơi cà phê 

trên đường, để máy xay cà phê, củi khô làm cho 03 hộ bên trong không thể vận 

chuyển hàng hóa, phân bón bằng xe cơ giới được. Vì vậy vợ chồng ông làm đơn 

khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định diện tích đất đường đi mà các bên đang tranh 

chấp là đường đi chung, đồng thời yêu cầu vợ chồng ông T không được cản trở 

việc đi lại của gia đình ông và các hộ gia đình khác trên con đường đi chung này. 

Theo lời trình bày của vợ chồng ông Lê V T, bà Phan Thị K S thì diện tích 

đất mà gia đình ông, bà đang quản lý sử dụng có nguồn gốc do vợ chồng ông, bà 

nhận chuyển nhượng của ông B2, hai bên chỉ viết giấy tay với nhau, chưa làm 

thủ tục sang tên theo quy định, trên diện tích đất chuyển nhượng có 01 con 

đường mòn đi dọc qua vườn, ở phía dưới giáp với sình, quá trình sử dụng thì vợ 

chồng ông, bà có thuê máy múc múc đất để làm sân phơi cà phê và mở rộng 

đường mòn này để tiện cho việc vận chuyển phân bón, đồng thời quá trình sử 

dụng con đường này thì có 03 hộ bên trong có xin được đi nhờ gia đình ông thì 
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ông vẫn cho các hộ bên trong đi lại rất vui vẻ, nhưng từ khi các hộ bên trong 

sang nhượng lại đất cho ông Th, ông Đ thì ông Th và ông Đ có đến nhà ông xin 

đi nhờ và có đưa cho vợ chồng ông, bà mỗi người 1.000.000đ, để được tiếp tục 

đi nhờ, lúc đầu vợ chồng ông Th đi lại bình thường, nhưng sau này vợ chồng 

ông Th, ông B và ông N đi lại vận chuyển hàng hóa bằng xe cơ giới làm hư hại 

đến tài sản của gia đình nên vợ chồng ông, bà yêu cầu các hộ bên trong khi vận 

chuyển hàng hóa bằng xe cơ giới phải báo trước cho vợ chồng ông, bà 03 ngày 

để vợ chồng ông, bà dọn dẹp nông sản trên lối đi nhưng các hộ bên trong không 

đồng ý, từ đó hai bên xảy ra tranh chấp. Nay 03 hộ ông Th, ông B và ông N yêu 

cầu xác định lối đi trên là lối đi chung, đồng thời buộc vợ chồng ông, bà không 

được cản trở việc đi lại của 03 hộ bên trong thì vợ chồng ông không đồng ý. 

Vợ chồng ông Hà V B, bà Phạm T T1 cho biết diện tích đất mà vợ chồng 

ông, bà đang quản lý sử dụng có nguồn gốc do vợ chồng ông, bà nhận chuyển 

nhượng của ông Nguyễn V L từ năm 2014, hai bên chỉ viết giấy tay với nhau, 

chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình sử 

dụng vợ chồng ông, bà chưa được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã tiến hành trồng cà phê Robusta, 

sầu riêng, tiêu và bơ. Vị trí lô đất vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng của 

ông L nằm bên trong giáp ranh với lô đất của ông T, ông Th và ông N. Đường đi 

vào vườn cà phê của vợ chồng ông, bà ngoài đường đi chung giữa nhà ông T, 

ông Th, gia đình ông N và gia đình ông thì không còn con đường nào khác, khi 

vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng đất thì đã có sẵn con đường đi vào với 

chiều rộng là 03m. Theo ông được biết con đường này đã được 03 hộ góp tiền 

cho ông T để mở đường đi chung, trong đó có ông L, là người chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho ông cũng có góp tiền. Chính vì vậy ông khẳng định con 

đường này là đường đi chung của 04 gia đình, đồng thời con đường này là con 

đường duy nhất đi từ đường thôn vào vườn cà phê của 03 hộ gia đình. Nay ông 

yêu cầu Tòa án xác định diện tích đất đường đi mà các bên đang tranh chấp là 

đường đi chung của 04 hộ gia đình, đồng thời yêu cầu ông T không được cản trở 

việc đi lại của gia đình ông và các hộ gia đình còn lại trên con đường đi chung 

này.  

Vợ chồng ông Hoàng V N, bà Nguyễn T Th2 thống nhất với ý kiến của ông 

Th và ông B, đề nghị Tòa án xác định phần đất đang tranh chấp là lối đi chung 

của 04 hộ gia đình, đồng thời yêu cầu ông T không được cản trở việc đi lại của 

gia đình ông, bà và những hộ khác. 

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Srp trình bày:  

Diện tích đất mà 04 hộ ông Th, ông T, ông B và ông N tranh chấp để làm 

lối đi là đất lâm nghiệp, thuộc tiểu khu 194, do Ban quản lý rừng phòng hộ Srp 

quản lý. Tuy nhiên diện tích đất các hộ lấn chiếm mở lối đi chỉ có 03 mét chiều 
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rộng, lại là phần đất giáp với đất sình nên Ban quản lý rừng phòng hộ Srp đồng 

ý để cho các hộ mở lối đi, nhưng ngoài phần 03 mét này Ban quản lý rừng đề 

nghị không được lấn chiếm để mở rộng thêm. Ngoài ra Ban quản lý rừng Srp 

không còn ý kiến hay yêu cầu gì khác. 

Toà án đã tiến hành hoà giải nhưng không thành. 

Tại Bản án số 09/2018/DS-ST ngày 16/8/2018 Tòa án nhân dân huyện Đ R, 

tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Đ Th. Tạm giao đường đi có 

chiều rộng 03 mét. Tổng diện tích 780m
2
 thuộc tiểu khu 194 là đường đi chung 

của gia đình ông Ngô Đ Th, ông Lê V T, ông Hà V B và ông Hoàng V N. 

2. Buộc vợ chồng ông Lê V T (Lê T T), bà Phan Thị K S không được cản 

trở việc đi lại của gia đình ông Th, gia đình ông B và gia đình ông N. 

3. Về án phí:  

Buộc vợ chồng ông Lê V T, bà Phan Thị K S phải nộp 585.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm.  

Hoàn trả lại ông Ngô Đ Th 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp theo 

Biên lai thu số AA/2016/0003457 ngày 14/12/2017 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Đ R.   

Ngoài ra Bản án còn tuyên về quyền kháng cáo, quyền yêu cầu thi hành án 

của các đương sự.  

Ngày 28/8/2018 vợ chồng ông Lê V T, bà Phan Thị K S kháng cáo toàn bộ 

Bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, công nhận con đường đi là của riêng gia đình ông, bà. 

Tại phiên tòa,  

Vợ chồng ông T, bà S vẫn giữ nguyên kháng cáo. Luật sư Nguyễn H T1 đề 

nghị hủy bản án sơ thẩm. 

Các đương sự còn lại đề nghị giải quyết như Bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân theo 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Đề nghị hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm 

do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, giao toàn bộ hồ sơ cho 

Tòa án nhân dân huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng giải quyết lại theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xuất phát từ việc cho rằng con đường có chiều rộng 03 mét, tổng diện 

tích 780m
2
 thuộc tiểu khu 194 dẫn vào vườn của mình, hộ ông B và hộ ông N là 

80



5 

 

đường đi chung, do vợ chồng ông T, bà S cản trở không cho các hộ trên sử dụng 

nên ông Ngô Đ Th có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định con đường đi mà 

các bên đang tranh chấp là lối đi chung của các hộ gia đình phía trong đất của vợ 

chồng ông T, bà S; bị đơn không đồng ý vì cho rằng đây là lối đi riêng của gia 

đình ông, bà nên các bên phát sinh tranh chấp. Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

quan hệ tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp quyền sử dụng đất là lối đi 

chung” là chưa chính xác bởi lẽ khi giải quyết vụ án tại giai đoạn sơ thẩm thì 

con đường các bên tranh chấp được xác định là đất lâm nghiệp, thuộc quyền 

quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Srp, các đương sự không có quyền khởi 

kiện tranh chấp quyền sử dụng đất này. Trong thực tế các bên chỉ yêu cầu công 

nhận lối đi chung để các hộ cùng sử dụng, đề nghị bị đơn không có hành vi cản 

trợ việc đi lại của các hộ dân, Ban quản lý rừng phòng hộ Srp cũng đồng ý cho 

các hộ dân sử dụng con đường này làm đường đi chung, do vậy chỉ cần xác định 

quan hệ tranh chấp là "Tranh chấp lối đi chung" là phù hợp với quy định của 

pháp luật.  

[2] Về tố tụng:  

- Theo đơn khởi kiện ghi ngày 05/12/2017; người khởi kiện là ông Ngô Đ 

Th khởi kiện ông Lê V T về việc tranh chấp lối đi chung, ông Hà V B và ông 

Hoàng V N ký tên với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Quá 

trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm xác định nguyên đơn là vợ chồng ông Th, bà 

Th1; bị đơn là vợ chồng ông T, bà S trong khi đó nguyên đơn chưa bổ sung yêu 

cầu khởi kiện xác định bà Th1 cùng khởi kiện với chồng mình là ông Th đồng 

thời ngoài việc khởi kiện ông T thì nguyên đơn khởi kiện bà S là vi phạm thủ tục 

tố tụng, trái với nguyên tắc cơ bản "Quyền quyết định và tự định đoạt của đương 

sự" quy định tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Theo hồ sơ thể hiện thì ông Th khởi kiện ông T, yêu cầu Tòa án công 

nhận con đường tranh chấp là đường đi chung của 04 hộ bao gồm hộ nhà ông T, 

ông Th, ông B và ông N, Bản án sơ thẩm công nhận con đường đi này là đường 

đi chung của cả hộ ông B và ông N là không phù hợp, vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng bởi lẽ dù xác định vợ chồng ông B, bà T1; vợ chồng ông N, bà Th2 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nhưng quyền lợi của các 

đương sự này không đồng nhất mà độc lập, không liên quan với quyền lợi của 

ông Th; các đương sự này có năng lực pháp luật và năng lực hành vi đầy đủ, 

trong trường hợp muốn cùng sử dụng đường đi chung, vợ chồng ông B, bà T1; 

vợ chồng ông N, bà Th2 phải thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình thông 

qua các thủ tục do pháp luật quy định chứ không thể căn cứ vào yêu cầu của 

người khác để bảo vệ quyền, lợi ích cho mình. Quá trình giải quyết vụ án hai hộ 

này có tranh chấp và cũng đề nghị công nhận đường đi chung, lẽ ra cấp sơ thẩm 

phải yêu cầu vợ chồng ông B, bà T1; vợ chồng ông N, bà Th2 phải làm đơn yêu 

cầu độc lập, đề nghị Tòa án giải quyết và thông báo cho đương sự nộp tạm ứng 
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án phí dân sự sơ thẩm mới có thể xem xét đến quyền và lợi ích của vợ chồng 

ông B, bà T1; vợ chồng ông N, bà Th2 nhưng cấp sơ thẩm không thực hiện là 

không đúng với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Khoản 2 Điều 73 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. 

- Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Srp (gọi tắt là Ban quản lý), hồ sơ chỉ 

thể hiện có 01 lần làm việc với Tòa án vào ngày 23/7/2018 thể hiện qua Biên 

bản lấy lời khai của đương sự đối với ông Nguyễn T G. Tuy nhiên theo hồ sơ thể 

hiện thì vào ngày 12/8/2018 ông Nguyễn T Đ1, Phó Trưởng Ban quản lý rừng 

phòng hộ Srp có Văn bản ủy quyền số 02/GUQ-BQL ủy quyền cho ông G làm 

việc với Tòa án nhân dân huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 14/8/2018, ngoài 

ra không có việc ủy quyền nào khác. Như vậy cấp sơ thẩm làm việc với ông 

Nguyễn T G (Trưởng phòng KT-QLBVR) với tư cách là người đại diện hợp 

pháp của Ban quản lý trong khi đó ông G chưa được người đại diện theo pháp 

luật của Ban quản lý ủy quyền tham gia tố tụng là không hợp pháp.  

Ngoài ra cấp sơ thẩm chưa kiểm tra, xác minh để xác định ai là người đại 

diện theo pháp luật của Ban quản lý để làm cơ sở giải quyết vụ án; tại các biên 

bản công khai chứng cứ, hòa giải đều không thể hiện có sự tham gia tố tụng của 

Ban quản lý, quyết định đưa vụ án ra xét xử, biên bản phiên tòa cũng không có 

tên của Ban quản lý nhưng Bản án sơ thẩm lại xác định Ban quản lý là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện theo ủy quyền là ông G có đơn xin 

vắng mặt để xét xử vắng mặt đương sự là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, 

làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. 

[3] Về nội dung: 

- Con đường có chiều rộng 03m, tổng diện tích là 803m
2
 được trích đo ngày 

14/3/2019 thể hiện có 705m
2
 đất nông nghiệp, 92m

2
 đất lâm nghiệp, cấp sơ thẩm 

căn cứ vào Biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 23/7/2018 đối với ông 

Nguyễn T G để xác định toàn bộ đất này là đất lâm nghiệp là chưa chính xác dẫn 

đến việc định giá tài sản tranh chấp là đất lâm nghiệp là chưa phù hợp với thực 

tế, không đảm bảo quyền lợi của đương sự. 

- Quá trình giải quyết vụ án bị đơn cho rằng con đường đang tranh chấp là 

của riêng nhà mình, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của người khác, đã chi 

phí đầu tư tôn tạo rất nhiều nhưng cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ nội dung này, 

chỉ căn cứ vào lời trình bày của ông G vào ngày 23/7/2018 về việc Ban quản lý 

cho các hộ dân sử dụng đường làm lối đi chung để xem xét khi giải quyết công 

nhận là đường đi chung là chưa triệt để. 

[4] Cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa làm rõ các vấn 

đề vừa nêu, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương 

sự, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần hủy án sơ thẩm, giao hồ 
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sơ cho Tòa án nhân dân huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết lại theo quy 

định của pháp luật. Do hủy án nên chưa xem xét đến kháng cáo của bị đơn. 

[5] Khi thụ lý, giải quyết lại vụ án, cấp sơ thẩm cần làm rõ yêu cầu của vợ 

chồng ông B, bà T1; vợ chồng ông N, bà Th2; trong trường hợp có yêu cầu độc 

lập phải làm đơn và đóng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật để có cơ sở giải quyết vụ án, căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của đương sự, 

mục đích sử dụng đất của con đường đang tranh chấp để xác định lại quan hệ 

tranh chấp của vụ án. Ngoài ra cần phải xác minh thu thập chứng cứ để làm rõ ai 

là người đại diện theo pháp luật của Ban quản lý để đưa vào tham gia tố tụng, 

làm rõ ý kiến của Ban quản lý đối với con đường thuộc phần đất lâm nghiệp có 

diện tích 98m
2
, đối với phần đất nông nghiệp còn lại cần làm rõ thuộc quyền sử 

dụng của ai, có thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

hay không và nếu có thì cấp cho ai, cần định giá lại giá trị của con đường theo 

mục đích sử dụng, xác minh làm rõ công sức đầu tư của bị đơn đối với phần đất 

này để khi xác định là đường đi chung phải tính toán công sức đầu tư, tôn tạo 

của đương sự và buộc người được hưởng lợi do khai thác, sử dụng con đường 

này phải thanh toán lại giá trị cho người thực tế có quyền sử dụng và tôn tạo 

(nếu có). Bên cạnh đó cần phải làm rõ ngoài vợ chồng ông Th, bà Th1, vợ chồng 

ông B, bà T1; vợ chồng ông N, bà Th2 có nhu cầu sử dụng đường đi chung thì 

thành viên của các hộ này có sử dụng con đường này để vào nhà và vườn của 03 

hộ nói trên hay không để những người này có ý kiến và đưa vào tham gia tố tụng 

trong vụ án nhằm giải quyết triệt để, tranh khiếu kiện nhiều lần. 

[6] Về chi phí tố tụng: tại giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm, nguyên đơn và 

bị đơn có tạm ứng chi phí đo vẽ, thẩm định giá, xem xét thẩm định tại chỗ (đã 

quyết toán xong), do hủy án nên khi giải quyết lại cấp sơ thẩm cần xác định 

người phải chịu chi phí vừa nêu. 

[7] Về án phí: Do hủy Bản án sơ thẩm nên vợ chồng ông T, bà S không phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm. Án phí dân sự sơ thẩm sẽ được xem xét khi cấp sơ 

thẩm giải quyết lại vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ 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:  
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1. Hủy Bản án số 09/2018/DS-ST ngày 16/8/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng về việc “Tranh chấp lối đi chung” giữa vợ chồng 

ông Ngô Đ Th, bà Bùi T Th1 và vợ chồng ông Lê V T (Lê T T), bà Phan Thị K 

S, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Hà V B, bà Phạm T 

T1, vợ chồng ông Hoàng V N, bà Nguyễn T Th2 và Ban quản lý rừng phòng hộ 

Srp; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng giải 

quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Về án phí: Vợ chồng ông Lê V T (Lê T T), bà Phan Thị K S được nhận 

lại số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003636 ngày 05/9/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng. 

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

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- Phòng KT-NV TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện Đ R, tỉnh Lâm Đồng; 

- Đương sự;  

- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Huỳnh Châu Thạch 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số: 28/2019/DS-PT 

Ngày: 15/ 5/2019 
V/v: Tranh chấp ngõ đi chung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Dũng 

Các Thẩm phán:  Bà Vũ Thị Thu 

       Ông Lại Văn Tùng 

- Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Văn Sơn - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

Ông Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên 

 Ngày 15 tháng  5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

46/2018/TLPT-DS ngày 21-12-2018 về việc “Tranh chấp ngõ đi chung” 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 24/2018/DS – ST ngày 06 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nam Định bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 45/2019/QĐXX-PT ngày 01 

tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: 

1. Bà Nguyễn Thị C - Sinh năm 1967

Địa chỉ cư trú: Số 7, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam 

Định 

2. Anh Vũ Ngọc S - Sinh năm 1971

HKTT: Số 4/18 ngõ H, phường P, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

Địa chỉ cư trú: 458 đường K, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

3. Anh Đặng Quang T - Sinh năm 1969

Địa chỉ cư trú: Số 4/27 đường L, phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

- Bị đơn:  

1. Ông Nguyễn Đình M - Sinh năm  1947

Địa chỉ cư trú: Số 1, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam 

Định. 
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2. Chị Phạm Thị Trà G - Sinh năm 1977 

Địa chỉ cư trú: Số 3, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam 

Định 

3. Chị Nguyễn Thị H - Sinh năm 1984 

Địa chỉ cư trú: Số 33/56 đường B, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Thị H: NLQ1 - Sinh năm 

1958; Địa chỉ: Số 2, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. NLQ1 - Sinh năm 1958 

2. NLQ2 - Sinh năm 1960 

Địa chỉ cư trú: Số 2, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam 

Định 

3. NLQ3 

Địa chỉ cư trú: Số 4/18 ngõ H, phường P, thành phố N, tỉnh Nam Định 

Người đại diện theo ủy quyền của NLQ3: Anh Vũ Ngọc S - Sinh năm 1971 

(Chồng NLQ3). 

4. NLQ4 

5. NLQ5 - sinh năm 1986 (con gái NLQ4) 

6. NLQ6 - Sinh năm 2000 (con trai NLQ4)  

Địa chỉ cư trú: Số 69 đường T, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định. 

7. NLQ7, sinh năm 1997 (Con gái chị G) 

8. NLQ8 - Sinh năm 2000 

Người đại diện theo pháp luật cho NLQ8: Chị Phạm Thị Trà G (mẹ NLQ8) 

Địa chỉ cư trú: Số 3, ngõ 483 L, tổ 13, phường L, thành phố N, tỉnh Nam 

Định 

- Người kháng cáo: Anh Vũ Ngọc S, Đặng Quang T là nguyên đơn; ông 

Nguyễn Đình M là bị đơn trong vụ án. 

Tại phiên tòa: Có mặt anh T, anh S, bà Nguyễn Thị C, ông M, chị G, 

NLQ1, NLQ2. Những người còn lại vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và ý kiến trong quá trình tham gia tố 

tụng tại Tòa án, các nguyên đơn trình bày và đề nghị như sau:  

Năm 2009, ông Nguyễn Đình Dung mất không để lại di chúc; Ngày 

06/8/2016 NLQ4 (là vợ ông Dung) và những người thừa kế theo pháp luật đã lập 

văn bản nhận di sản thừa kế đối với di sản của ông Nguyễn Đình Dung, văn bản 

có xác nhận của phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Ngày 12-
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10-2017 NLQ4 cùng các con đã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất trong văn bản nhận di sản thừa kế cho anh Vũ Ngọc S và anh 

Đặng Quang T. Trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

thì các bên đã được Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Nam Định tách thửa 

đất mà các bên thỏa thuận chuyển nhượng thành nhiều thửa đất có diện tích phù 

hợp theo yêu cầu của các bên. Ngày 06-02-2018 bên nhận chuyển nhượng là anh 

Vũ Ngọc S và anh Đặng Quang T đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (bìa đỏ). Cụ thể: Anh Đặng Quang T đứng tên trong 03 bìa đỏ là bìa đỏ số CI 

453022 thửa 217 tờ bản đồ số 52 diện tích 75,8 m
2
, bìa đỏ số CI 453024 thửa 

219 tờ bản đồ số 52 diện tích 58,6 m
2
 và bìa đỏ số CI 453027 thửa số 222 tờ bản 

đồ số 52 diện tích 63,4 m
2
; Anh Vũ Ngọc S và NLQ3 đứng tên trong 03 bìa đỏ 

là bìa đỏ số CI 453023 thửa số 218 tờ bản đồ số 52 diện tích 58,6 m
2
, bìa đỏ số 

CI 549215 thửa số 220 tờ bản đồ số 52 diện tích 77,3 m
2
 và bìa đỏ số 453026 

thửa số 221 tờ bản đồ số 52 diện tích 83,7 m
2
. Tất cả bìa đỏ mang tên anh T và 

anh S do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 06-02-2018, vị 

trí các thửa đất đều có địa chỉ tại tổ 13, Liên Hà II, phường Lộc Hạ, thành phố 

Nam Định. 

Bà Nguyễn Thị C (là em gái ông M, ông Dung, NLQ1) là người được phân 

chia thửa đất của bố mẹ để lại giáp với đất của ông Dung bán cho anh T, S và đã 

được cấp bìa đỏ. Quá trình phân chia diện tích đất cho NLQ4 đã thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật, theo bìa đỏ cấp cho NLQ4 thì thửa 

đất giáp ngõ đi chung của gia đình 

 Tháng 10-2017, ông Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G và chị Nguyễn 

Thị H tự ý tiến hành xây tường bao, xây cổng bịt lối vào lấn chiếm toàn bộ ngõ 

phía trong không cho các hộ phía trong ngõ đi lại. Ủy ban nhân dân phường Lộc 

Hạ đã tiến hành hòa giải nhiều lần về việc tranh chấp ngõ đi chung nêu trên 

nhưng không thành. Nay bà Nguyễn Thị C, anh Vũ Ngọc S và anh Đặng Quang 

T khởi kiện đề nghị Tòa án xác định ngõ đi là ngõ chung của các gia đình đã 

được cấp bìa đỏ. Chiều dài ngõ là 27,25m, chiều rộng 2m đã được thể hiện trên 

trích lục bản đồ số 52 và yêu cầu ông M, chị G và chị H phải tháo dỡ phần xây 

dựng tường bao, trụ cổng trả lại hiện trạng ngõ đi chung theo đúng như trong 

trích lục bản đồ số 52. 

* Trong các bản tự khai và ý kiến trong quá trình tham gia tố tụng, bị đơn 

là ông Nguyễn Đình M trình bày:  

Năm 1976, ông đi bộ đội về được bố mẹ là cụ Ấn và cụ Gái cho thửa đất 

bên cạnh thửa đất của gia đình đang sử dụng (thửa đất số 69 tờ bản đồ số 52). 

Năm 2000, ông M cắt phần đất phía trong cho vợ chồng con trai là anh Nguyễn 
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Đình Cường và chị Phạm Thị Trà G. Ông cũng là người làm ngõ chạy thẳng từ 

thửa đất nhà anh Cường chị G ra ngoài để gia đình anh Cường chị G thuận tiện 

đi lại sinh hoạt.  Năm 1993, cụ Ấn và cụ Gái mất không để lại di chúc. Năm 

2002, ông M đứng lên phân chia thửa đất do bố mẹ để lại  cho các em gồm có 

ông Dung, NLQ1 và bà Nguyễn Thị C. Ngày 02-8-2006 ông Nguyễn Đình Dung 

cùng vợ là NLQ4 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 

199506 thửa đất số 75 tờ bản đồ số 52 diện tích 472,8 m
2
; NLQ1 cùng vợ là 

NLQ2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) số AE 199508 

thửa đất số 93 tờ bản đồ số 52 diện tích 313,4 m
2
; bà Nguyễn Thị C được cấp 

bìa đỏ số AE 199507 thửa đất số 82 tờ bản đồ số 52 diện tích 200,4 m
2
. Phần 

diện tích còn lại so với tổng diện tích mà ông Dung, NLQ1 và bà Nguyễn Thị C 

được cấp là 77,4m
2
. Sau khi chia đất, hộ NLQ1, hộ ông Dung và hộ bà Nguyễn 

Thị C vẫn đi ngõ riêng, không sử dụng phần ngõ mà ông M đã làm cho anh 

Cường. Đến năm 2005, do NLQ1 lấp phần ngõ đi riêng mà các hộ ông Dung, hộ 

NLQ1 và hộ bà Nguyễn Thị C đi riêng nên ông M đã làm một lối đi cho hộ bà 

Nguyễn Thị C đi vào bằng ngõ ông M làm cho anh Cường. Đối với hộ ông 

Dung do không có người ở nên ông không mở lối đi vào thửa đất nhà ông. Phần 

tường bao, trụ cổng xây dựng trên ngõ là do ông  Minh, chị G và chị H xây dựng 

nhằm đảm bảo an ninh trong ngõ. Ông M và chị G khẳng định ngõ đi đang tranh 

chấp là ngõ đi của nhà chị G, nguồn gốc ngõ là do ông M cắt đất vườn mở ngõ 

đi cho vợ chồng chị G. Ông M và chị G không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

bà Nguyễn Thị C, anh T và anh S. Ông M đề nghị anh T và anh S là người mua 

đất muốn có ngõ đi thì phải bỏ tiền ra mua giá trị quyền sử dụng đất. Phần diện 

tích đất nhà ông và nhà chị G tăng lên so với diện tích đất trong bản đồ năm 

1977 là do khi đo đạc cấp bìa đỏ đã đo cả phần diện tích ao mà gia đình ông san 

lấp, phần diện tích san lấp gia đình ông và chị G đã nộp thuế trước bạ nên đã 

được cấp bìa đỏ. Phần diện đất tăng lên không phải là phần diện tích nằm trong 

diện tích ngõ đang tranh chấp. 

* Trong các bản tự khai và ý kiến trong quá trình tham gia tố tụng, bị đơn 

là Chị Phạm Thị Trà G trình bày: Ngõ đi từ cổng nhà chị đi ra cổng của bố chị là 

do bố chị cắt đất của bố chị để làm ngõ cho chị. Nếu những cô, chú và anh em 

trong đại gia đình chị thì đi chung, còn với người ngoài thì làm ngõ khác mà đi, 

đề nghị Tòa án xem xét giải quyết. 

* Trong các bản tự khai và ý kiến trong quá trình tham gia tố tụng, bị đơn 

là chị Nguyễn Thị H trình bày: Chị là con gái của NLQ1 và NLQ2, năm 2011 bố 

mẹ chị tặng cho chị thửa đất số 93A, tờ bản đồ số 52, địa chỉ: ngõ 483, tổ 13, 

phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Chị đã được Uỷ ban nhân dân thành phố 
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Nam Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 228303 ngày 02-6-

2011. Thửa đất này mang tên một mình chị không liên quan đến chồng chị vì chị 

được tặng cho riêng. Chị xác định ngõ đi đang tranh chấp là do ông M cắt để 

làm ngõ đi cho vợ chồng anh Cường và chị G, những người mua đất muốn có 

ngõ đi thì phải nói chuyện với toàn bộ anh em trong gia đình chị. Vì thửa đất của 

chị có ngõ đi khác nên chị không liên quan đến ngõ tranh chấp. Phần tường bao 

giáp ngõ tranh chấp là do chị xây dựng, nếu bà Nguyễn Thị C, anh T, anh S yêu 

cầu chị dỡ bỏ thì phải bồi thường giá trị xây dựng cho chị. Chị không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị C, anh T, Sơn. 

* Trong các bản tự khai và ý kiến trong quá trình tham gia tố tụng, NLQ1 

và NLQ2 trình bày: Ngõ đi đang tranh chấp là do ông M cắt đất mở ngõ cho vợ 

chồng chị G. Nguồn gốc đất trước đây là của bố mẹ ông đều nằm trong cùng 

một thửa, khi chia cho các con trong nhà để sử dụng thì ông M mới cho đi 

chung, người ngoài muốn có ngõ đi thì phải nói với anh em nhà ông, ông đề 

nghị Tòa án xem xét. Thửa đất số 93A, tờ bản đồ số 52, địa chỉ: ngõ 483, tổ 13, 

phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định ông đã tặng cho con gái là Nguyễn Thị H, 

đã được cấp bìa đỏ mang tên chị H. Đoạn tường bao tại phần đất của chị H giáp 

ngõ đang tranh chấp là do chị H bỏ tiền xây dựng, ông chỉ đứng ra thuê thợ và 

trông coi giúp chị H. 

* NLQ7 (con gái anh Cường và chị G) trình bày: Bố cháu mất năm 2006 

không để lại di chúc, cháu đang là sinh viên ở cùng mẹ cháu, đất ở và ngõ đi của 

gia đình là do ông nội Nguyễn Đình M cho. Nay bố cháu đã chết, cháu đề nghị 

Tòa án xác định ngõ đi là của ba mẹ con cháu, không cho phép ai đi chung và 

không bán khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Cháu ủy quyền cho mẹ cháu 

giải quyết những vấn đề liên quan đến ngõ đi và xin vắng mặt trong quá trình 

giải quyết tại Tòa án. 

* NLQ3 trình bày: Vợ chồng chị cùng anh T mua mảnh đất của NLQ4 tại 

số nhà 5 ngõ 483 Liên Hà 2, đường Thái Bình, phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định. Ông M, chị G, chị H xây dựng lấn chiếm ngõ đi chung, đề nghị Tòa án 

giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Chị ủy quyền cho chồng là anh Vũ 

Ngọc S tham gia tố tụng trong suốt quá trình giải quyết vụ án. 

* NLQ4 trình bày: Ngõ đi đang tranh chấp hình thành từ khi ông M đại 

diện cho gia đình phân chia đất. Bà xác định phần ngõ này là ngõ đi chung của 

các hộ trong gia đình sau khi được phân chia và đã được thể hiện trên bản đồ. 

Gia đình bà đã bán phần đất được phân chia cho anh Vũ Ngọc S và anh Đặng 

Quang T và thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng 

đất. Đối với tranh chấp giữa các hộ bà Nguyễn Thị C, hộ ông Sơn, hộ ông Tiến 
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với hộ ông M, hộ chị G và hộ chị H về ngõ đi chung không liên quan đến bà. Bà 

đề nghị được vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án. 

* Ủy ban nhân dân (UBND) phường Lộc Hạ có quan điểm như sau: Phần 

diện tích ngõ đi chung được hình thành từ khi ông M cắt đất cho con trai là anh 

Nguyễn Đình Cường. Diện tích ngõ đi chung nằm trong tổng thể diện tích đất 

của cụ Nguyễn Đình Ấn và cụ Nguyễn Thị Gái nhưng theo bản đồ địa chính 

năm 1977 và sổ đăng ký ruộng đất năm 1981 thì ngõ đi nằm trên phần diện tích 

đất mang tên ông Nguyễn Đình M. Năm 2004, ông M làm thủ tục chia đất cho 

anh Cường và cũng trong giai đoạn này ông M đứng ra làm thủ tục phân chia đất 

cho các em. Tại thời điểm này, các hộ gồm ông M, anh Cường, ông Dung,  

NLQ1, và bà Nguyễn Thị C đã xác định phần diện tích ngõ đi chung, ký giáp 

ranh sơ đồ ngõ đi chung. Sau khi hoàn thành các thủ tục phân chia đất và ngõ đi 

chung thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới lập hồ sơ xét duyệt để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M, anh Cường, ông Dung, NLQ1 

và bà Nguyễn Thị C. Quan điểm của địa phương là khi làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì anh chị em trong gia đình đã xác định phần 

diện tích ngõ đi chung để sử dụng chung. UBND phường Lộc Hạ đề nghị Tòa án 

căn cứ qui định pháp luật để giải quyết dứt điểm tranh chấp ngõ đi chung, giữ 

gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

* Tòa án đã tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản cụ thể 

như sau: 

 - Phần diện tích đất ngõ thể hiện trên tờ bản đồ số 52 ngày 24-6-2005 (ngõ 

đang tranh chấp) có chiều dài phía giáp đất ông M là 20,19m, phía giáp đất anh 

Cường là 7,28m, phia giáp đất chị H là 12,99m, phía giáp đất bà Nguyễn Thị C 

là 6,88m, phía giáp đất ông S, T là 5,37m. Chiều rộng phiá ngoài giáp ngõ 

chung là 02m, phía trong giáp đất anh Cường và ông Sơn, Tiến là 1.99m. Tổng 

diện tích là 56,49 m2 x 1.800.000 đồng/m
2
 = 101.682.000 đồng. Phần diện tích 

ngõ thực tế đang sử dụng là 44,8 m
2
 (Ranh giới từ ngõ đi thực tế so với ngõ đi 

trên bản đồ số 52 đến giáp đất ông M là 5,1 m
2
; Ranh giới ngõ đi thực tế so với 

ngõ đi trên bản đồ số 52 đến giáp đất chị H là 4,0 m
2
). 

- Một đoạn tường bao phía ngoài ngõ chung giáp đất của chị H. Chị H là 

người bỏ tiền xây dựng, chiều dài 9,75 m, cao 1,15m, xây bằng gạch bi và xây 

nghiêng, trị giá là 5.958.000 đồng. 

- Một đoạn tường bao giáp đất của bà Nguyễn Thị C và giáp đất của anh T, 

anh S. Ông M là người bỏ tiền xây, chiều dài 22,56m, cao 1,02m, xây gạch bi 

nghiêng trị giá là 12.236.000 đồng.  
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- Một đoạn tường bao giáp trụ cổng nhà ông M, do ông M bỏ tiền xây, 

chiều dài 0,6 m, cao 1,9 m, xây gạch bi nghiêng trị giá là 606.000 đồng. 

- Trụ cổng hai bên do ông M xây bằng gạch bi kích thước mỗi trụ là 0,4 m 

x  0,4 m, cao 2,03 m. Trị giá 02 trụ cổng là 468.600 đồng. 

- 02 cánh cổng bằng sắt do ông M mua, chiều rộng 1,7 m, cao 2,30 m, trị 

giá 1.955.000 đồng. 

- Toàn bộ diện tích ngõ đang tranh chấp do ông M làm bằng vôi xỉ, láng xi 

măng, trị giá 56,49 m
2
 x 155.000 đồng/m

2
 x 50% = 4.378.000 đồng. 

Tổng trị giá quyền sử dụng đất ngõ đang tranh chấp, giá trị vượt lập ngõ, 

tường bao và vật kiến trúc trên ngõ đang tranh chấp là 127.283.600 đồng. 

* Bản án sơ thẩm số 24/2018/DS- ST ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Nam Định đã quyết định: 

- Áp dụng Điều 166, 170, 203 Luật Đất đai; Điều 175, 176 Bộ luật Dân sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa XIV. 

-  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị C, anh Đặng Quang T 

và anh Vũ Ngọc S. 

- Công nhận quyền sử dụng ngõ đi chung gồm những hộ gia đình ông 

Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G, bà Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị H, anh 

Đặng Quang T, anh Vũ Ngọc S và NLQ3. Kích thước các chiều ngõ đi chung cụ 

thể như sau: Chiều rộng ngõ phía ngoài tính từ giáp đất của chị Nguyễn Thị H 

đến giáp đất ông Nguyễn Đình M là 02 m; Chiều rộng ngõ phía trong tính từ đất 

của anh Đặng Quang T và anh Vũ Ngọc S đến đất chị Phạm Thị Trà G là 1,99 

m; chiều dài giáp đất ông M là 20.19 m; chiều dài giáp đất chị G là 7,28 m; 

chiều dài giáp đất chị H là 12,99 m; chiều dài giáp đất bà Nguyễn Thị C là 6,88 

m; chiều dài giáp đất anh T và anh S là 5,37 m. Vị trí ngõ đi chung tại tổ 13,  

Liên Hà 2, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. (Ngõ đi chung có sơ đồ chi 

tiết kèm theo) 

-  Buộc anh Đặng Quang T phải trả cho ông Nguyễn Đình M và chị Phạm 

Thị Trà G số tiền 12.729.000 đồng (Mười hai triệu, bảy trăm hai mươi chín 

nghìn); Anh Vũ Ngọc S cùng vợ là NLQ3 phải trả cho ông Nguyễn Đình M và 

chị Phạm Thị Trà G số tiền 12.729.000 đồng (Mười hai triệu, bảy trăm hai mươi 

chín nghìn). 

-  Buộc ông Nguyễn Đình M phải phá dỡ toàn bộ tường bao, trụ cổng, cánh 

cổng đã xây dựng trên ngõ để trả lại hiện trạng ngõ đi chung của các hộ gia đình 

gồm ông Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G, bà Nguyễn Thị C, chị Nguyễn 

Thị H, anh Đặng Quang T, anh Vũ Ngọc S.  
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-  Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Đặng Quang T phải nộp 636.000 đồng, anh 

T đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án phí tại biên lai số 0001156 ngày 24-01-2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định được đối trừ. Anh Đặng 

Quang T còn phải nộp 336.450 đồng. 

Anh Vũ Ngọc S và NLQ3 phải nộp 636.000 đồng, anh T đã nộp 300.000 

đồng tạm ứng án phí tại biên lai số 0001155 ngày 24-01-2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Nam Định được đối trừ. Anh Vũ Ngọc S và NLQ3 

còn phải nộp 336.4500 đồng. 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị C số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí tại biên 

lai số 0001155 ngày 24-01-2018 của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Nam 

Định. 

Miễn án phí cho ông Nguyễn Đình M và chị Phạm Thị Trà G. 

* Tại đơn kháng cáo ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Đình M kháng cáo 

không đồng ý với bản án như sau: Ngõ đi đang tranh chấp là ngõ của gia đình 

ông mở cho vợ chồng anh Cường chị G chứ không phải ngõ đi chung. Tường 

bao xây quanh ngõ là để bảo vệ an ninh trên diện tích đất của ông nên không ai 

có quyền tháo dỡ. Trường hợp Tòa phán quyết bắt buộc phải làm ngõ đi chung 

thì anh S và anh T phải bồi thường cho ông theo giá đất thị trường là 

3.000.000đ/1m
2 

Trong đơn kháng cáo ngày 20/11/2018 anh Vũ Ngọc S và Đặng Quang T 

kháng cáo như sau: Các anh không chấp nhận trả cho ông Nguyễn Đình M và 

chị Phạm Trà Giang số tiền là 25.459.000đ, không phải trả số tiền chi phí cho 

Hợp đồng vẽ sơ đồ hiện trạng đất là 11.005.000đ, không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Anh S, Tiến rút một phần kháng cáo về số tiền chi phí cho Hợp đồng vẽ 

sơ đồ hiện trạng đất là 11.005.000đ và 2 anh tự nguyện trả cho ông M và chị G 

khoản tiền chi phí đổ sỉ vôi và láng xi măng ngõ là 1.459.200đ (Mỗi anh trả 

729.600đ) 

- Ông M rút một phần kháng cáo: Ông không yêu cầu anh T, Sơn phải bồi 

thường cho ông giá trị tiền đất theo giá thị trường là 3.000.000đ/1m
2
.  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: 

- Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp 

hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

- Về nội dung: Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn 

Đình M, anh Vũ Ngọc S và anh Đặng Quang T. Căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ 
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luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 24/2018/DS-ST 

ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định. 

 - Về án phí: Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

xem xét tại phiên tòa; 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 ông Nguyễn Đình M, anh Vũ Ngọc 

S và anh Đặng Quang T là hợp lệ nên được xem xét giải quyết theo trình tự phúc 

thẩm. 

Chị H, NLQ3, NLQ7, NLQ8 vắng mặt nhưng có người đại diện tham gia 

phiên tòa; NLQ4, NLQ5, NLQ6 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng mặt không lý do nên Tòa án căn cứ Khoản 3 Điều 296 Bộ luật 

tố tụng dân sự xét xử vắng mặt họ. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định NLQ1, NLQ2 là bị đơn và chị Nguyễn Thị H 

là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không chính xác. Vì thửa đất của 

NLQ1, NLQ2 đã tặng cho chị H, chị H đã được cấp bìa đỏ; tường bao xây lấn 

chiếm ngõ là do chị H bỏ tiền xây dựng. Vì vậy cần xác định chị Nguyễn Thị H 

là bị đơn, NLQ1 và NLQ2 là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

 [2] Về nội dung tranh chấp:  

2.1 Nguồn gốc ngõ đi chung đang tranh chấp: Theo các tài liệu, chứng cứ 

do đương sự cung cấp và do Tòa án thu thập thì có căn cứ xác định: Năm 2000 

ông M đã cắt một phần đất cho vợ chồng con trai ông là anh Nguyễn Đình 

Cường và chị Phạm Thị Trà G. Sau khi cắt đất cho anh Cường xây nhà thì ông 

M đã mở ngõ đi vào phần đất nhà anh Cường. Như vậy, xác định nguồn gốc ngõ 

đi đang tranh chấp là do ông M cắt một phần đất để làm ngõ và được hình thành 

và sử dụng từ năm 2000 cho đến nay. Năm 2002, ông M được ủy quyền đứng ra 

phân chia đất của bố mẹ để lại cho những người em gồm ông Nguyễn Đình 

Dung, NLQ1 và bà Nguyễn Thị C nhưng không để phần diện tích ngõ đi chung. 

Năm 2009, ông Nguyễn Đình Dung chết không để lại di chúc; năm 2017 NLQ4 

là vợ ông Dung cùng các con đã lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ diện tích 

đất cho anh Đặng Quang T và anh Vũ Ngọc S. Anh T, anh S đã chia tách thửa 

đất mua của NLQ4 làm nhiều thửa và đã được cấp bìa đỏ. Tháng 10 năm 2017, 

ông M và chị G, chị H đã xây dựng tường bao, trụ cổng làm ảnh hưởng đến ngõ 

đi nên đã xảy ra tranh chấp.  
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[3] Xét kháng cáo của các đương sự. 

- Về kháng cáo của anh T, Sơn. 

Xét thấy ngõ đi được hình thành khi ông M cắt đất cho anh Cường từ năm 

2000, năm 2002 ông M đứng ra phân chia đất của bố mẹ cho các em thì không 

dành đất để làm ngõ đi chung mà lấy ngõ đi này làm ngõ đi chung của các hộ 

ông M, anh Cường, ông Dung, NLQ1 và bà Nguyễn Thị C. Khi kê khai đăng ký 

quyền sử dụng đất thì các hộ này đều xác định là ngõ đi chung, ký giáp danh sơ 

đồ để để lập hồ sơ cấp bìa đỏ. Sau đó các hộ này đều được cấp bìa đỏ, diện tích 

ngõ đi chung không nằm trong diện tích được cấp bìa đỏ của hộ nào. 

Anh Đặng Quang T và anh Vũ Ngọc S là người mua đất của NLQ4 (Vợ 

ông Nguyễn Đình Dung), thửa đất của ông Nguyễn Đình Dung và NLQ4 được 

phân chia từ năm 2002 và đến năm 2006 đã được cấp bìa đỏ. Năm 2009, ông 

Dung chết không để lại di chúc; năm 2017 NLQ4 cùng các con đã bán đất cho 

anh T và anh S. Khi mua đất anh T và anh S đã xem xét nguồn gốc thửa đất và 

xác định thửa đất có ngõ đi vào thì anh T và anh S mới mua. Căn cứ hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến việc mua đất thì thửa đất của NLQ4 đã được cấp bìa đỏ và 

trên trích lục bản đồ số 52 thể hiện thửa đất giáp với ngõ đi chung. Anh T, anh S 

nhận chuyển nhượng đất hợp pháp của NLQ4 thì các anh được kế thừa quyền sử 

dụng ngõ đi chung của NLQ4 để lại. Vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh T, anh 

S phải thanh toán cho ông M và chị G một phần giá trị quyền sử dụng đất ngõ đi 

chung là không có căn cứ, do đó yêu cầu kháng cáo của anh T và anh S về vấn 

đề này được chấp nhận. Tuy nhiên cần chấp nhận sự tự nguyện của của anh T, 

anh S trả cho ông M và chị G khoản tiền chi phí đổ sỉ vôi và láng xi măng ngõ là 

1.459.200đ (Mỗi anh trả 729.600đ) 

Đối với khoản chi phí tố tụng 11.005.000đ: Tại phiên tòa anh T, anh S đã 

rút yêu cầu kháng cáo về vấn đề này nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 

quyết. Tuy nhiên cần rút kinh nghiệm với Tòa án cấp sơ thẩm vì đã không xem 

xét giải quyết khoản tiền chi phí tố tụng trong bản án.  

- Về yêu cầu kháng cáo của ông M. 

Như đã phân tich ở trên, mặc dù nguồn gốc ngõ đi là do ông cắt đất của gia 

đình làm ngõ đi cho hộ anh Cường chị G, nhưng khi ông chia tách đất cho các 

em thì không dành đất để làm ngõ đi chung mà lấy ngõ đi này làm ngõ đi chung 

của các hộ ông M, anh Cường, ông Dung, NLQ1 và bà Nguyễn Thị C, ngõ đi 

này đã được thể hiện trong hồ sơ địa chính và không nằm trong diện tích được 

cấp số đỏ của hộ nào. Qua xem xét và thẩm định tại chỗ, đối chiếu với diện tích 

đất ở trong bìa đỏ thì diện tích đất nhà ông M và vợ chồng anh Cường đúng như 

bìa đỏ. Tại phiên tòa phúc thẩm chính ông M cũng thừa nhận rằng nêu hộ NLQ4 
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không bán đất cho anh T, Sơn thì ông vẫn để cho hộ NLQ4 đi, nhưng thửa đất 

này NLQ4 đã được cấp bìa đỏ và có ngõ đi vào đất, NLQ4 được quyền định 

đoạt thửa đất này, bà chuyển nhượng cho anh S, Tiến thì các anh được thừa kế 

quyền sử dụng ngõ đi chung của NLQ4. Vì vậy không có căn cứ chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của ông M về việc xác định ngõ đi là của riêng ông và vợ chồng 

anh Cường. Mặc dù ông M không yêu cầu anh T, Sơn bồi thường khoản gì 

nhưng xét thấy việc ông M, chị G bỏ công sức tôn tạo đổ sỉ vôi, láng xi măng 

ngõ đi là thực tế, nên cần ghi nhận sự tự nguyện của anh T và anh S, trả cho ông 

M và chị G số tiền là 1.459.200đ (Mỗi anh trả 729.600đ) 

Ông M, chị G, chị H xây dựng tường bao, trụ cổng, cánh cổng lấn chiếm 

ngõ đi chung nên cần buộc những người này phải tháo dỡ để trả lại hiện trạng 

ngõ đi chung. 

Từ sự phân tích nhận định nêu trên, cần sửa án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận kháng cáo của anh T và anh S, không chấp nhận kháng cáo của ông M. 

  [4] Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Vũ Ngọc S, anh Đặng Quang T, bà Nguyễn 

Thị C được chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên không phải nộp án phí dân sự sơ 

thẩm. Số tiền 1.459.200đ anh S và anh T tự nguyện trả cho ông M và chị G nên 

không phải nộp án phí. Trả lại cho anh T, anh S và bà Nguyễn Thị C số tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp. 

Ông Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G và chị Nguyễn Thị H phải nộp 

án phí dân sự sơ thẩm, nhưng ông M là người cao tuổi và chị G là hộ nghèo nên 

được miễn án phí.  

- Án phí dân sự phúc thẩm: Kháng cáo của anh T, anh S được chấp nhận 

nên không phải nộp án phí dân sự phúc thẩm. Kháng cáo của ông M không được 

chấp nhận nhưng ông M là người cao tuổi nên được miễn nộp án phí. Trả lại cho 

anh T, anh S số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308, 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Sửa bản án sơ 

thẩm số 24/2018/DS-ST ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nam Định. 

Căn cứ Điều 166, 170, 203 Luật Đất đai; Điều 175, 176 Bộ luật Dân sự 

2015; Điều 147, 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị C, anh Đặng Quang T 

và anh Vũ Ngọc S. 

2. Công nhận quyền sử dụng ngõ đi chung gồm những hộ gia đình ông 

Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G, bà Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị H, anh 

Đặng Quang T, anh Vũ Ngọc S và NLQ3. Kích thước các chiều ngõ đi chung cụ 

thể như sau: Chiều rộng ngõ phía ngoài tính từ giáp đất của chị Nguyễn Thị H 

đến giáp đất ông Nguyễn Đình M là 02 m; Chiều rộng ngõ phía trong tính từ đất 

của anh Đặng Quang T và anh Vũ Ngọc S đến đất của chị Phạm Thị Trà G là 

1,99 m; chiều dài giáp đất ông M là 20,19 m; chiều dài giáp đất chị G là 7,28 m; 

chiều dài giáp đất chị H là 12,99 m; chiều dài giáp đất bà Nguyễn Thị C là 6,88 

m; chiều dài giáp đất anh T và anh S là 5,37 m. Vị trí ngõ đi chung tại tổ 13,  

Liên Hà 2, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. (Ngõ đi chung có sơ đồ chi 

tiết kèm theo) 

3. Ghi nhận sự tự nguyện của anh Đặng Quang T và anh Vũ Ngọc S. Anh 

Đặng Quang T phải trả cho ông Nguyễn Đình M và chị Phạm Thị Trà G số tiền 

729.600 đồng (bảy trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đồng); Anh Vũ Ngọc S 

phải trả cho ông Nguyễn Đình M và chị Phạm Thị Trà G số tiền 729.600 đồng 

(bảy trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Buộc ông Nguyễn Đình M, chị Phạm Thị Trà G và chị Nguyễn Thị H 

phải phá dỡ toàn bộ tường bao, trụ cổng, cánh cổng đã xây dựng trên ngõ để trả 

lại hiện trạng ngõ đi chung của các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Đình M, chị 

Phạm Thị Trà G, bà Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị H, anh Đặng Quang T và 

anh Vũ Ngọc S.  

5. Án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị C, anh Đặng Quang T, anh Vũ 

Ngọc S không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm. 

 Trả lại cho anh Đặng Quang T 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm tại biên lai số 0001156 ngày 24-01-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Nam Định.  

Trả lại cho anh Vũ Ngọc S 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm tại biên lai số 0001155 ngày 24-01-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Nam Định.   
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Trả lại cho bà Nguyễn Thị C số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm tại biên lai số 0001154 ngày 24-01-2018 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Nam Định. 

Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Nguyễn Đình M và chị Phạm Thị Trà 

G. 

Chị Nguyễn Thị H phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho ông Nguyễn 

Đình M.  

Anh Đặng Quang T, anh Vũ Ngọc S không phải nộp án phí dân sự phúc 

thẩm. 

Trả lại cho anh Đặng Quang T 300.000đ tiền tạm ứng án phí dân sự phúc 

thẩm đã nộp tại biên lai số 0000321 ngày 21/11/2018 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Nam Định.   

Trả lại cho anh Vũ Ngọc S 300.000đ tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

đã nộp tại biên lai số 0000320 ngày 21/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Nam Định.   

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì các đương sự có quyền tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

(Kèm theo bản án là sơ đồ ngõ đi chung của các hộ ông Nguyễn Đình M, 

chị Phạm Thị Trà G, chị Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị C, anh Đặng Quang T, 

anh Vũ Ngọc S) 

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

Nơi nhận: 
- TAND TP Nam Định; 

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- Chi cục THADS TP. Nam Định; 

- UBND phường Lộc Hạ; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Tiến Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 26/2019/DS-PT 

Ngày 13-3-2019 

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: Ông Nguyễn Đình Triết. 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Anh Tuấn 

        Bà Trần Thị Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Nguyên –Thư ký TAND tỉnh Đắk Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:  
Bà Nguyễn Thị Hải Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 13/3/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công 

khai vụ án dân sự thụ lý số: 21/2019/TLPT- DS ngày 22 tháng 01 năm 2019, về tranh 

chấp lối đi. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 32/2018/DS - ST ngày 23/11/2018, của Tòa án 

nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2019/QĐ - PT ngày 14/02/2019 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 38/2019/QĐ-PT ngày 05/3/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trương Văn M, sinh năm 1960. Địa chỉ: thôn 5b, xã E,

huyện H, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1964. Địa chỉ: thôn 5b, xã E, huyện

H, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị X: Bà Phạm Thị Bích C, 

sinh năm 1987, địa chỉ: 69 C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. (văn bản ủy 

quyền ngày 09/3/2019). 

3. Người làm chứng:

- Anh Vũ Hữu Đ. Địa chỉ: thôn 5b, xã E, huyện H, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 

- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1969. Địa chỉ: 5c, xã E, huyện H, tỉnh Đắk 

Lắk – có mặt. 

- Anh Lê H1. Địa chỉ: tổ dân phố 1, thị trấn Ea, huyện H, tỉnh Đắk Lắk – 

vắng mặt. 

* Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị X.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Trương Văn M trình bày: 

Năm 2004, ông Trương Văn M nhận sang nhượng lại của ông Phạm Hùng V 

01 đám đất rẫy diện tích 04 ha thuộc địa phận thôn 5b, xã E, huyện H, tỉnh Đắk 

Lắk. Để có con đường đi lại canh tác đám rẫy này, ông M đã đổi đất cho anh Vũ 

Văn N để có con đường đi ngang rộng 03 mét, dài 55 mét (năm 2007 anh N bán 

lại đất rẫy cho em trai là Vũ Hữu Đ), con đường đi có tứ cận: 
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Phía Đông giáp đất rẫy ông M; 

Phía Tây giáp đường đi; 

Phía Nam giáp đất rẫy bà X; 

Phía Bắc giáp đất rẫy anh Đ. 

Và từ đó cho đến nay, ông M và các hộ dân khác vẫn đi lại bằng con đường 

này. Năm 2009 Nhà nước đo đạc tập trung nên ông M, bà X, anh Đ đồng ý chừa 

lại diện tích đất này để làm con đường đi chung và hiện con đường được thể hiện 

trên bản đồ đo đạc tổng thể của xã. Nhưng đến năm 2017, bà X đã có hành vi cản 

trở không cho ông M đi lại trên con đường này nên việc đi lại canh tác gặp nhiều 

khó khăn. Nay ông M yêu cầu Tòa án công nhận con đường đi này là lối đi chung 

và buộc bà X không được cản trở ông M đi lại con đường đi này. Vì ngoài con 

đường đi này, ông M không còn con đường đi nào khác. 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị X trình bày: 

Năm 1996 bà Nguyễn Thị X nhận sang nhượng lại của ông C1 01 đám đất 

rẫy diện tích 04 ha. Năm 2000 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

việc đi lại tưới nước và canh tác rẫy không được thuận tiện nên vào năm 2009 

chồng bà X (ông Trương Văn C2 đã chết vào tháng 12/2007) có nhận sang 

nhượng của anh Vũ Hữu Đ 118 mét chiều dài và rộng 03 mét với giá là 

4.200.000đ để san mặt bằng làm con đường đi riêng cho gia đình bà X. Nay ông 

M khởi kiện cho rằng bà X cản trở không cho ông M đi lại con đường này là 

không đúng vì con đường đi này là do gia đình bà X nhận sang nhượng của anh Đ 

để làm con đường đi riêng cho gia đình bà X. 

* Tại bản án số 32/2018/DS-ST ngày 23/11/2018, của Tòa án nhân dân huyện 

Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 
Áp dụng khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 166; 170; 179; 202; 203 Luật Đất đai; 

Áp dụng Điều 245; Điều 254 Bộ luật Dân sự. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Văn M. Công nhận 

con đường đi tọa lạc tại thôn 5b, xã E, có tứ cận như sau: Phía Đông giáp đất rẫy 

ông M cạnh 03 mét; phía Tây giáp đường đi cạnh 03 mét; phía Nam giáp đất bà X 

cạnh 54,75 mét; phía Bắc giáp đất rẫy anh Đ cạnh 55,85 mét, là lối đi chung và 

cấm mọi hành vi của bà Nguyễn Thị X về việc cản trở ông Trương Văn M đi lại 

trên lối đi chung này. 

Về chi phí thẩm định, định giá: Áp dụng khoản 1 Điều 157; khoản 1 Điều 

158; khoản 1 Điều 165; khoản 1 Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

Buộc bà Nguyễn Thị X phải chịu 3.500.000 đồng tiền chi phí thẩm định, 

định giá. 

Trả lại cho ông Trương Văn M 3.500.000 đồng tiền chi phí thẩm định, định 

giá mà ông M đã nộp sau khi thu được từ bà X. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 144; khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Áp dụng khoản 6 Điều 19; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bà Nguyễn Thị X phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
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Trả lại cho ông Trương Văn M 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, theo Biên lai số AA/2017/0004121 ngày 

04/6/2018. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 04/12/2018 bà Nguyễn Thị X kháng cáo với nội dung yêu cầu cấp phúc 

thẩm hủy bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà X thay đổi nội dung kháng cáo 

từ hủy bản án sơ thẩm sang sửa bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và lời trình 

bày tại phiên tòa sơ thẩm. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị X và người đại diện theo ủy quyền cho rằng năm 1996 bà 

X nhận sang nhượng lại của ông C1 01 đám đất rẫy diện tích 04 ha. Năm 2000 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đi lại tưới nước và canh tác 

rẫy không được thuận tiện nên vào năm 2009 chồng bà X có nhận sang nhượng 

của anh Vũ Hữu Đ 118 mét chiều dài và rộng 03 mét với giá là 4.200.000đ để san 

mặt bằng làm con đường đi riêng cho gia đình bà X. Nay ông M khởi kiện cho 

rằng bà X cản trở không cho ông M đi lại con đường này là không đúng vì con 

đường đi này là do gia đình bà X nhận sang nhượng của anh Đ để làm con đường 

đi riêng cho gia đình bà X. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, bác đơn 

khởi kiện của ông Trương Văn M. 

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: Bà X cho rằng con đường trên là do bà mua đất của ông Đ để 

làm đường đi riêng của mình. Tuy nhiên, thực tế con đường đã có từ trước, đến 

năm 2009 thì ông C2, bà X mới mua đất của ông Đ để làm đường, nên cần phải 

tôn trọng nguồn gốc lịch sử của con đường. Việc mua đất để làm đường của gia 

đình bà X là có xảy ra, ông Đ cũng thừa nhận. Tuy nhiên, con đường được thể 

hiện trong bản đồ tổng thể được đo đạc năm 2009 của UBND xã E (bút lục 51, 

13), có diện tích và giáp ranh cụ thể như Biên bản xem xét thẩm định đã thể hiện.  

Mặt khác, sơ đồ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bút lục 65) của 

ông M được cấp năm 2002, cũng đã thể hiện có con đường đi này. Tại Biên bản 

xác minh ngày 11/10/2018 (bút lục 50), UBND xã E cũng xác định có con đường 

đi chung được thể hiện trong bản đồ giải thửa của xã. Năm 2009, UBND xã E đo 

đạc để vẽ sơ đồ địa chính có thể hiện con đường nhưng bà X không có ý kiến gì. 

Việc bà X cản trở không cho ông M đi lại là ảnh hưởng quyền lợi của ông M. 

 Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015:  

- Không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị X.  

- Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 23/11/2018 

của Toà án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xe xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ 

lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về nguồn gốc còn đường đất rẫy của ông N: Năm 2002 ông N đã tự mở 

con đường đi chung và sang nhượng đất rẫy cho nhiều người. 

Năm 2009, UBND xã E, huyện H đã đo vẽ thực tế và điều chỉnh bản đồ địa 

chính trong bản đồ tổng thể về con đường này, mọi người dân vẫn đi chung. Năm 

2009, gia đình bà X mới viết tay mua đất của ông Đ và không có ý kiến gì về việc 

đo vẽ bản đồ theo hiện trạng và cùng ký tại UBND xã E. Bởi vậy, con đường có 

đoạn tranh chấp là lối đi chung đã được UBND xã E xác định trên bản đồ địa 

chính. 

Việc bà X cản trở ông M đi trên con đường cộng cộng mà UBND xã đã xác 

định là con đường đi chung trên bản đồ là vi phạm pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bà X cho rằng: Năm 2009 bà mua đất của ông Đ làm 

con đường riêng cản trở ông M đi trên phần đường này là không có cơ sở. 

Xét bản án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ và phù hợp với thực tiễn và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Do đó, không có cơ sở chấp nhận 

kháng cáo của bà X và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do không được chấp nhận đơn kháng cáo 

nên bà Nguyễn Thị X phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 148; khoản 1 Điều 308, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

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

và lệ phí Tòa án. 

[1] Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị X - Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 23/11/2018, của Tòa án nhân dân 

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Áp dụng khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 166; 170; 179; 202; 203 Luật Đất đai; 

Áp dụng Điều 245; Điều 254 Bộ luật Dân sự. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Văn M. Công nhận 

con đường đi tọa lạc tại thôn 5b, xã E, có tứ cận như sau: Phía Đông giáp đất rẫy 

ông M cạnh 03 mét; phía Tây giáp đường đi cạnh 03 mét; phía Nam giáp đất bà X 

cạnh 54,75 mét; phía Bắc giáp đất rẫy anh Đ cạnh 55,85 mét, là lối đi chung và 

cấm mọi hành vi của bà Nguyễn Thị X về việc cản trở ông Trương Văn M đi lại 

trên lối đi chung này. 

[2] Về chi phí thẩm định, định giá: Áp dụng khoản 1 Điều 157; khoản 1 Điều 

158; khoản 1 Điều 165; khoản 1 Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

Buộc bà Nguyễn Thị X phải chịu 3.500.000 đồng tiền chi phí thẩm định, 

định giá. 

Trả lại cho ông Trương Văn M 3.500.000 đồng tiền chi phí thẩm định, định 

giá mà ông M đã nộp sau khi thu được từ bà X. 

[3] Về án phí: 
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- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Buộc bà Nguyễn Thị X phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho ông Trương Văn M 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, theo Biên lai số AA/2017/0004121 ngày 

04/6/2018. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị X phải chịu 300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

số 0008913 tại Chị cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Đắk Lắk. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
Nơi nhận:                                                                        
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                                       
- TAND huyện Ea H’leo; 
- Chi cục THA huyện H; 
 - Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án.            

 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 (đã ký) 

 

 

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

HUYỆN TUY ĐỨC       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số:       9/DS-ST 

Ngày  7/      9 

  “V/v Tranh chấp lối đi chung” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Quân. 

Các hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Đình Thi và ông Lưu Ngọc Khoa. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Văn Ngư –  Thư ký Tòa án nhân dân huyện T 

Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T Đ, tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Văn – Kiểm sát viên. 

Ngày  7 tháng    năm    9 tại Phòng xét xử của Tòa án nhân dân huyện T 

Đ xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số:         / TLST - DS ngày    

tháng 9 năm    8 về việc: “Tranh chấp lối đi chung” theo quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số:       9/QĐXXST – DS ngày  8 tháng    năm    9 giữa các đương 

sự: 

Nguyên đơn: Ông Lê Văn H, sinh năm  964; Địa chỉ: Thông T B,xã Đ N, 

huyện T Đ, Đắk Nông – Có mặt tại phiên tòa. 

Bị đơn:  Ông Nguyễn Công S, sinh năm  965; Địa chỉ: Thông T B,xã Đ N, 

huyện T Đ, Đắk Nông – Vắng mặt tại phiên tòa. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Bùi Thị H, sinh năm  964 Địa chỉ: Thông T B,xã Đ N, huyện T Đ, Đắk 

Nông – Có mặt tại phiên tòa. 

+ Ông Trần Đức V, sinh năm  97  và  Lê Thị Ngh, sinh năm  97 ; địa chỉ: 

Thông T B,xã Đ N, huyện T Đ, Đắk Nông – Vắng mặt tại phiên tòa; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày    tháng   năm 2   , lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn ông Lê Văn H trình bày: 

Năm    9 ông Lê Văn H mua phần đất theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSDĐ) số BO 9  59  do UBND huyện T Đ cấp ngày  4        

của ông Nguyễn Công S, khi mua ông S bán cả phần con đường đang tranh chấp 

hiện nay để ông H làm lối đi vào đất của mình. Sau khi, mua ông H sử dụng phần 
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đất hiện đang tranh chấp làm đường đi lên rẫy mua của ông S. Đến tháng 7 năm 

     toàn bộ đất rẫy khu vực ông H, ông S và ông V được UBND huyện T Đ đo 

đạc dải thửa và cấp giấy CNQSDĐ theo thực tế các bên sử dụng, phần đất con 

đường ông H mua của ông S được dải thửa thành con đường đi chung, ông H vẫn 

sử dụng con đường này để lên rẫy của mình.  

Đến tháng 5 năm    8 ông S lấy lý do con đường đang tranh chấp là của 

ông S rồi rào lại và trồng cây lên con đường không cho ông H sử dụng để đi vào 

rẫy. Ông H đã yêu cầu UBNDxã Đ N giải quyết nhưng không thành vì vậy ông H 

khởi kiện ra tòa án giải quyết buộc ông S phải tháo dỡ hàng rào và di dời cây trồng 

trên đất để trả lại con đường đi diện tích đất  ,8m x   m có tứ cận phía Đông giáp 

đường thôn, phía Tây giáp đất của ông H 2,8m, phía Nam giáp đất ông V 23m, 

phía Bắc giáp đất ông S 23m. Sau khi xem xét thẩm định tại chỗ thể hiện diện tích 

đất ông S lần chiếm con đường là lối đi chung là 5  m
 
 nên ông H yêu cầu ông S 

phải trả lại phần diện tích đất là lối đi chung này mà ông S đã lấn chiếm; trong kết 

quả cũng thể hiện ông V và bà Ng lần chiếm diệm tích đất lối đi chung là  6,6 m
  
 

nhưng ông H chỉ làm đơn khởi kiện ông S phải trả lại; còn đối với diện tích đất lối 

đi chung ông V lấn chiếm ông H không có ý kiến gì. Đối với yêu cầu bồi thường 

thiệt hại vườn cây trong quá trình giải quyết ông H rút yêu cầu. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn đơn ông Nguyễn 

Công S trình bày:  

Ông S thừa nhận có bán rẫy cho ông H, có ngăn cản ông H sử dụng con 

đường như ông H trình bày. Tuy nhiên, ông S cho rằng ông S không bán cho ông 

H con đường đi đang tranh chấp mà chỉ cho ông H đi nhờ Phần đất tranh chấp là 

con đường đi chung diện tích đất  ,86m x 23m là của ông S cho ông H đi nhờ. 

Quá trình giải quyết vụ án ông S đã di dời cây trồng trên con đường đang tranh 

chấp để ông H tiếp tục đi nhờ. Tại hiện trường khi xem xét thẩm định tại chỗ ông 

S và ông V cùng thừa nhận đất ông S và ông V giáp nhau và không có con đường 

đi chung nào, ông S và ông V cùng chôn hàng cột bê tông để phân chia ranh giới 

và không đồng ý tháo dỡ. Tại buổi công khai chứng cứ và hòa giải ông S đã đồng 

ý trả lại toàn bộ diện tích đất con đường đi chung theo bản đồ dải thửa khi cấp 

giấy CNQSD đất cho ông S và theo kết quả đo đạc. Khi ông V thay đổi nội dung 

hòa giải thành thì ông S vẫn giữ nguyên quan điểm trả lại con đường đi chung như 

trong biên bản hòa giải thành ngày  6 7    9 và đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt 

ông S. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan  trình bày:  

 Ông Trần Đức V  cho rằng đất ông S và ông V giáp nhau và không có con 

đường đi chung nào, ông V thừa nhận ông S và ông V cùng chôn hàng cột bê tông 

để phân chia ranh giới đất hai bên, ông V nhận phần đất từ hàng cột bê tông trở lại 

đất của ông V là của ông V và không đồng ý tháo dỡ. Tại buổi công khai chứng cứ 

và hòa giải ông V đã đồng ý trả lại con đường đi chung theo bản đồ dải thửa và 
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theo sơ đồ đo đạc của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, sau khi lập biên bản hòa 

giải thành ông V bà Ng thay đổi nội dung hòa giải thành ngày  6 7    9 trong 

thời hạn 7 ngày, ông V bà Ng không đồng ý tháo dỡ hàng cột bê tông trên con 

đường đang tranh chấp, không đồng ý trả lại con đường đi chung.   

Bà Lê Thị Ngh (vợ ông V) đồng ý với ý kiến của ông V, không có ý kiến 

yêu cầu gì thêm. 

Bà Bùi Thị H (vợ ông H) đồng ý với ý kiến của ông H, không có ý kiến yêu 

cầu gì thêm. 

Quá trình giải quyết vụ án TAND huyện T Đ đã tiến hành thuê Chi nhánh 

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện T Đ tiến hành đo đạc theo sự chỉ ranh mốc của các 

đương sự, sau đó lồng ghép vào bản đổ dải thửa và giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất các bên được cấp. Kết quả diện tích đất lối đi chung bị lần chiếm là 66,  

m2, có tứ cận phía Đông giáp đường thôn  ,86, phía Tây giáp đất của ông H 

 ,86m, phía Nam giáp đất ông V   m, phía Bắc giáp đất ông S 23m. Trong đó 

phần đất ông S nhận của ông S là 50 m
 
,  phần đất ông V nhận của ông V là 16,1 

m 
 
. Phần đất tranh chấp này là con đường đi chung không nằm trong phần đất đã 

cấp giấy CNQSDĐ của ông H, ông S và ông V. 

Phần tranh luận tại phiên tòa Hàn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc ông S 

trả lại diện tích đất là lói đi chung là 50 m
 
, còn đối với diện tích đất ông V và bà 

Ng lần chiếm diện tích đất con đường là lối đi chung thì ông H sẽ khởi kiện trong 

vụ án khác theo kết quả đo vẽ bổ sung gì thêm. Đối với thiệt hại vườn cây nguyên 

đơn rút toàn bộ yêu cầu này. Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại 

phiên tòa vắng mặt không có lý do;  

Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan là bà  Bùi Thị H đồng ý với lời trình 

bày của ông H không bổ sung gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức phát biểu quan điểm về 

trình tự thủ tục tố tụng và hướng xử lý vụ án:  

Thẩm phán chấp hành đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, thiết 

lập hồ sơ và thu thập chứng cứ đúng trình tự. Hội đồng xét xử đúng thành phần, 

xét xử đúng nguyên tắc, người tham gia tố tụng chấp hành quy định của pháp luật.  

Do có căn cứ chứng minh phần đất tranh chấp là con đường đi chung,   

không nằm trong phần đất đã cấp giấy CNQSD đất cho ai. Do có căn cứ chứng 

minh phần đất tranh chấp là con đường đi chung đã được hình thành từ tháng 7 năm 

     khi các bên được cấp giấy CNQSD đất. Vì vậy, đề nghị HĐXX áp dụng 

khoản 9 Điều  6; điểm a khoản   Điều  5; điểm a,c khoản   Điều  9; Điều  47; 

Điều   7 và Điều   8 - Bộ luật tố tụng dân sự năm    5; Điều  45; Điều  46 và 

Điều  47 – Bộ luật dân sự năm    5; Điều     Luật đất đai năm     . Nghị quyết 

số   6    6 UBTVQH 4 ngày          6 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 
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kiện của ông Lê Văn H đối với ông Nguyễn Công S và Buộc ông Nguyễn Văn Sứ 

phải trả lại 5  m 
 
 lấn chiếm trên con đường đi chung. Đối với thiệt hại vường cây 

nguyên đơn rút nên cần đình chỉ giải quyết.  Buộc ông S phải phải trả tiền chi phí 

tố tụng cho nguyên đơn và chịu án phí theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, đối chiếu với các 

quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định: 

* Về thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ vào đơn khởi kiện Toà án 

đã triệu tập các đương sự trong vụ án lên làm rõ nội dung tranh chấp, tống đạt các 

thủ tục tố tụng, tiến hành lấy lời khai, đối chất, công khai chứng cứ và hoà giải giữa 

các đương sự theo quy định. Các bên không thoả thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án nên Toà án ban hành quyết định đưa ra xét xử theo đúng thủ tục tố tụng; 

và đã tống đạt cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa không có lý do nên 

Tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa theo quy định tại khoản   Điều   7 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa ngày hôm nay bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa án vẫn xét xử vắng mặt bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản   Điều   8 của Bộ 

luật tố tụng dân sự.  Nguyên đơn, bị đơn, diện tích đất con đường là lối đi chung 

tọa lạc tại huyện T Đ nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện T Đ theo quy định tại điểm a khoản   Điều  5; Điều  9 – Bộ luật TTDS. 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã áp dụng đầy đủ theo quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. 

* Về quan hệ pháp luật và nội dung tranh chấp: Theo yêu cầu khởi kiện của 

ông Lê Văn H khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Công S trả lại 5  m 
 
 đất lấn chiếm 

trên con đường đi chung Tòa án đã tiến hành thụ lý giải quyết yêu cầu của ông H, 

Vì vậy vụ án này là quan hệ pháp luật “Tranh chấp lối đi chung” theo quy định tại 

khoản 9 Điều  6 của Bộ luật tố tụng dân sự; còn đối với bồi thường thiệt hại vườn 

cây nguyên đơn rút nên cần đình chỉ yêu cầu này. 

* Về nội dung tranh chấp là con đường đi chung có tứ cận phía Đông giáp 

đường thôn  ,86m, phía Tây giáp đất của ông H  ,86m, phía Nam giáp đất ông V 

  m, phía Bắc giáp đất ông S 23m. Tổng diện tích  tranh chấp mà ông S lần chiếm 

là 65.78 m
 
, đất Tọa lạc tại Thông T B,xã Đ N, huyện T Đ. Trong quá trình giải 

quyết thì Nguyên đơn rút lại một phần yêu cầu chỉ yêu cầu ông Nguyễn Công S trả 

lại diện tích đất lần chiếm là lối đi chung là 5  m
  

 theo kết quả đo vẽ của Chinh 

nhánh văn phòng đăng ký đất đại Tuy Đức. Tòa án đã tiền hành hòa giải và bị đơn 

đồng ý trả lại diện tích đất là lối đi chung nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không đồng ý nên Tòa án mới ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Còn đối với bồi thường thiệt hại vườn cây nguyên đơn rút nên cần đình chỉ 

yêu cầu này. 
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Nhận định của Hội đồng xét xử:  

    Về nguồn gốc con đường đi chung đã được đo vẽ thể hiện trên tờ bản đồ 

địa chính số 7  đo đạc vào năm      và diện tích đất các hộ dân cũng đã được cấp 

GCN QSD đất theo tờ bản đồ này.  

Trên tờ bản đồ thể hiện con đường là lối đi chung nhưng đã bị ông Nguyễn 

Công S lần chiếm làm cho gia đình ông H và Hà không có lối đi nên ông H mới 

làm đơn yêu cầu ông S trả lại diện tích đất là lối đi chung; con đường này đã được 

đo vẽ dải thửa là đường đi chung từ năm     , không nằm trong giấy CNQSDĐ 

của ai, không cấp cho ai. 

[ ] Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn đã làm đơn yêu cầu xem xét 

thẩm định tại chỗ diện tích đất con đường là lối đi chung; các đương sự đã chỉ 

ranh giới mốc, lồng ghép trên giấy chứng nhận mà cá đương sự đã được cấp GCN 

QSD đất thể hiện. Thể hiện phần diện tích đất con đường là lối đi chung bị ông 

Nguyễn Công S lần chiếm là 5  m 
  
, còn hộ ông V bà Ng lần chiếm là  6,  m 

  

ông H chỉ khởi kiện ông Nguyễn Công S trả lại diện tích đất mà ông S đã lần 

chiếm là diện tích đất lối đi chung này nên Tòa án chỉ xem xét giải quyết theo 

phạm vi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật tố 

tụng dân sự để giải quyết; 

   . Trong quá trình công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì bị 

đơn ông Nguyễn Công S đồng ý trả lại toàn bộ diện tích đất lấn chiếm này theo 

kết quả đo vẽ của Chi Nhánh văn phòng đăng ký đất đai T Đ nhưng người có 

quyền lơi, nghĩa vụ liên quan không đồng ý nên Tòa án không thể bản hành quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Tuy nhiện, phía bị đơn vẫn bảo 

lưu quan điểm là trả lại diện tích đất con đường là lối đi chung này theo một phần 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên HĐXX cần ghi nhận và buộc bị đơn phải 

trả lại diện tích đất mà bị đơn đã lấn chiếm là lối đi chung với diện tích đất là 5  

m
 
 

 4 . Đối với diện tích đất con đường là lối đi chung mà hộ ông V và bà Ng 

lần chiếm là  6,  m 
 
. Trong quá trình giải quyết ông H không làm đơn yêu cầu 

ông V bà Ng trả lại diện tích đất lần chiếm này nên HĐXX không xem xét giải 

quyết và ông H có quyền khởi kiện trong vụ án khác; 

 5 . Còn đối với bồi thường thiệt hại vườn cây nguyên đơn rút nên HĐXX  

cần đình chỉ  giải quyết đối với yêu cầu này. 

 6  Về chi phí tố tụng: Chi phí xém xét thẩm định tại chỗ và chi phí định giá, 

chi phí đo đạc tổng cộng là 4.   .    đồng, ông H đã nộp số tiền này và yêu cầu 

giải quyết theo quy định pháp luật. Do yêu cầu của ông H được chấp nhận nên cần 

buộc ông S phải chịu toàn bộ Chi phí xém xét thẩm định tại chỗ, chi phí đo đạc 

tổng cộng là 4.   .    đồng số tiền này ông H đã nộp nên buộc ông S  trả lại cho 

ông H;  
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Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên Tòa là phù hợp với nội 

dung vụ án, quy định của pháp luật.  

Từ những phân tích trên HĐXX xét thấy cần chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của ông Lê Văn H; buộc ông Nguyễn Công S phải trả  lại diện tích đất 

lần chiếm là 50 m
  
. 

[7  Về án phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và chi phí định giá tài sản:  

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên buộc bị đơn phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm và trả lại chi phí tố tụng cho nguyên đơn. 

Vì các lẽ trê; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng khoản 9 Điều  6; điểm a khoản   Điều  5; Điều  9; Điều  47; 

điểm c khoản   Điều    ; Điều   7; Điều   8 và Điều  46 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm    5; Điều  45; Điều  46 và Điều  47 – Bộ luật dân sự năm    5; 

Điều     Luật đất đai năm     . Nghị quyết số   6    6 UBTVQH 4 ngày 

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

và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn H. 

 . Buộc ông Nguyễn Công S phải trả lại diện tích đất lần chiếm con đường đi 

chung với diện tích 50 m 
 
 có tứ cận như sau: 

 Phía Đông giáp đường thôn là 1,4 m; 

 Phía Tây giáp đất của ông H  ,86 m, 

 Phía Nam giáp đất ông V 23m,  

 Phía Bắc giáp đất ông S 23m., 

Đất tọa lạc tại tại Thông T B,xã Đ N, huyện T Đ, Đắk Nông theo bản đồ địa 

chính số 7  đo đạc vào năm     ( kèm theo sơ đồ đo đạc ngày   /6/2    của Chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện T Đ) 

 . Đình chỉ xet xử đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại vườn cây do nguyên 

đơn rút yêu cầu. 

 . Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ(đo đạc) và định giá với số tiền là 

4.   .    đồng (Bốn triệu đồng). Buộc ông Nguyễn Công S phải trả số tiền  

4.   .    đồng (Bốn triệu đồng) cho ông Lê Văn H. 

4.  Về án dân sự sơ thẩm là    .    đồng ( Ba trăm nghìn đồng).  Buộc  ông 

Nguyễn Công S phải chịu  toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm ông Nguyễn Công S là 

   .    đồng ( Ba trăm nghìn đồng).   

Trả lại cho ông Lê Văn H số tiền là    .   đồng ( Ba trăm nghìn đồng)  tiềm 

tạm ứng án phí mà ông H đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số    4565 
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ngày 13 tháng 9 năm    8 tại Chi cục thi hành án Dân sự huyện T Đ, tỉnhĐăk 

Nông. 

Nguyên đơn và người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan ( bà H) có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn  5 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn  5 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

5. Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều   Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều    Luật thi 

hành án dân sự. 

                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 Nơi nhận:                                                                                   

-  TAND tỉnh Đăk Nông;        

- VKSND tỉnh Đăk Nông;                                                                                  

-  VKSND huyện Tuy Đức; 

- Chi cục THADS huyện T Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                   Phạm Văn Quân 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Huy Lưỡng 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Tử Lượng 

  Ông Tạ Văn Vinh 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Len, Thẩm tra viên Tòa án nhân tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Bà Bùi Thị Thúy Hằng, Kiểm sát 

viên trung  cấp. 

 Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 

xét xử Phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 07/2019/TLPT-DS ngày 25 tháng 4 

năm 2019 về việc “Tranh chấp lối đi chung”. 

  Do bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS -ST ngày 12 tháng 3 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện N bị kháng cáo.  

         Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 13/2019/QĐPT- DS 

ngày 19 tháng 7  năm 2019; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 04/2019/QĐ - 

PT ngày 20 tháng 8 năm 2019; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số: 

03/2019/QĐ - PT ngày 20 tháng 9 năm 2019; Quyết định tiếp tục giải quyết vụ 

án số: 03/2019/QĐ - PT ngày 05 tháng 11 năm 2019 và thông báo về việc mở 

lại phiên tòa ngày 05 tháng 11 năm 2019 giữa các đương sự:      

1. Nguyên đơn: Anh Bùi Trung K, sinh năm 1983

Trú tại: Tầng 2, Tòa nhà H 2, số 57, ngõ 66, phố N1, quận L, Thành phố 

Hà Nội. 

2. Bị đơn:

2.1. Cụ Đinh Thị K1, sinh năm 1923 

Trú tại: Thôn 7, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của cụ K1: Ông Bùi Ngọc T; bà Nguyễn Thị S, 

anh Bùi TA là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 

14/9/2018). 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Bản án số: 19/2019/DS-PT 

Ngày: 20/11/2019 

V/v:”Tranh chấp lối đi chung”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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          2.2. Ông Bùi Ngọc T, sinh năm 1952; Trú tại: số nhà 23, B8, Tập thể đại 

học H N, phường DV, quận CG, Thành phố Hà Nội. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T: Ông Lê Hồng L1, 

luật sư thuộc Công ty Luật TNHH L V, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ủy ban nhân dân xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: xã G, 

huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp: Ông T1, chức vụ Chủ tịch UBND xã G, huyện 

N, tỉnh Ninh Bình. 

3.2. Bà Bùi Thị N2, sinh năm 1955; Trú tại: Số nhà 18, phố Đông Hồ, 

Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

3.3. Ông Bùi Văn H1 (Bùi Ngọc H1), sinh năm 1946: Trú tại: Thôn 7, xã 

G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

3.4. Vợ chồng anh Phạm T2, sinh năm 1969, chị Bùi U, sinh năm 1971; 

Trú tại: Thôn 7, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của anh T2: Chị Bùi U, sinh năm 1971; Trú tại: 

Thôn 7, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình là người đại diện theo ủy quyền (văn 

bản ủy quyền ngày 18/11/2019) 

3.5. Bà Bùi Thị H2, sinh năm 1952; Trú tại: Thôn 7, xã G, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của bà H2: Anh Bùi Trung K, sinh năm 1983;  

Trú tại: Tầng 2, Tòa nhà H 2, số 57, ngõ 66, phố N1, quận L, Thành phố 

Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 07/9/2018). 

3.6. Bà Bùi Thị M, sinh năm 1969; Trú tại: Thôn L Ph, xã T B, huyện N, 

tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của bà M: Anh Bùi Trung K, sinh năm 1983;  

Trú tại: Tầng 2, Tòa nhà H 2, số 57, ngõ 66, phố N1, quận L, thành phố Hà 

Nội là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 07/9/2018). 

3.7. Anh Bùi Quang Tr, sinh năm 1981; Trú tại: Nhà 5, ngách 121, ngõ 

71, phố T Ấ, phường P X, quận B Đ, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của anh Tr: Anh Bùi Trung K, sinh năm 1983 

            Trú tại: Tầng 2, Tòa nhà H 2, số 57, ngõ 66, phố N1, quận L, thành phố Hà 

Nội là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 07/9/2018). 

3.8. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1950; Trú tại: Phố T Ấ, phường P X, 

quận B Đ, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp của bà V: Anh Bùi Trung K, sinh năm 1983 

            Trú tại: Tầng 2, Tòa nhà H 2, số 57, ngõ 66, phố N1, quận L, thành phố Hà 

Nội là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 03/8/2018) 
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Tại phiên tòa có mặt: Anh K, anh Tr, ông T, bà S, anh TA, bà N2, ông 

H1, ông L1, chị U, bà Huệ; Vắng mặt: Ông T1, anh Phạm T2, bà M, bà V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 07/8/2018, bản tự khai, biên bản hòa giải, 

nguyên đơn là anh Bùi Trung K trình bày:  

Gia đình anh có một thửa đất tại thôn 7, xã G, H4ện N, tỉnh Ninh Bình, đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cụ Bùi Văn H3 (đã mất) 

là ông nội của anh K, GCNQSDĐ số 694/QSDĐ cấp ngày 05/12/1994, vào số 

sổ: 422026 theo bản đồ địa chính xã G lập năm 1992 chỉnh lý năm 2004. Thửa 

đất của gia đình anh có 2 lối đi, một lối giáp mặt đường 479, lối đi còn lại (mặt 

sau) giáp với nhà cụ Bùi Văn R (hiện nay cụ Đinh Thị K1 là vợ cụ R và con trai 

là ông Bùi Ngọc T đang sinh sống), lối đi này là đường đi chung của các hộ nhà 

cụ Đinh Thị K1, bà Bùi Thị N2, anh Phạm T2 (vợ là U) và nhà anh. Lối đi 

chung này các hộ sử dụng ổn định từ trước năm 2011 không có tranh chấp. Diện 

tích lối đi chung này được thể hiện rõ trên thực tế và trên bản đồ địa chính qua 

các thời kỳ. Thực tế các hộ đã xây dựng tường rào cố định thể hiện mốc giới của 

gia đình với con đường. Cuối năm 2011, gia đình cụ Đinh Thị K1 và con trai là 

ông Bùi Ngọc T đã tự phá dỡ tường rào của gia đình mình và lấn chiếm xây 

cổng mới trên đường đi chung. Để giải quyết theo hướng tình cảm, hai gia đình 

đã nhiều lần gặp nhau tR đổi, nhưng không thống nhất được. Sự việc đã được 

UBND xã G giải quyết nhưng không thành. Tháng 5/2013, do nhu cầu ổn định 

nhà ở, bố anh K là ông Bùi Ngọc H4 đã ra UBND xã G xin phép xây dựng nhà 

trên mảnh đất đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi gia đình anh đang tiến hành 

xây dựng thì ngày 17/6/2013, vợ chồng ông T đã cho dựng cột điện chính giữa 

cổng đi ra lối đi chung của gia đình anh K gây cản trở cho việc xây dựng nhà ở 

và đi lại. Đến ngày 19/6/2013, và ngày 12/10/2013, vợ chồng ông T tiếp tục cho 

dựng hàng rào sắt cao 1,2m dài khoảng 30m, và bên ngoài xây tường bằng gạch, 

cao 2,5m dài khoảng 30 m dọc theo toàn bộ đường dân sinh, sát bờ tường nhà 

anh, bịt kín hoàn toàn cổng và lối đi của gia đình, càng gây khó khăn cho việc 

xây dựng nhà ở và đi lại. Ngay tại thời điểm đó, gia đình anh đã có báo cáo 

UBND xã G nhưng gia đình ông T chống đối, cản trở chính quyền và kiên quyết 

xây dựng lên bức tường rào như hiện nay, bịt kín cổng sau và lấn chiếm toàn bộ 

lối đi chung. Việc lấn chiếm toàn bộ diện tích đường đi chung làm cổng riêng 

của gia đình nhà ông T đã gây bức xúc cho gia đình anh cũng như các hộ dân 

sinh sống tại thôn 7, xã G. Sự việc đã được UBND xã G và UBND huyện N giải 

quyết hòa giải rất nhiều lần kéo dài hơn 6 năm nhưng vẫn không đạt kết quả, gia 

đình ông T hiện vẫn đang lấn chiếm và sử dụng diện tích lối đi chung làm cổng vào 

của 1 mình nhà ông T.  

Vì vậy anh K khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc gia đình cụ Đinh 

Thị K1 và con trai ông Bùi Ngọc T phá dỡ tường rào cũng như các công trình 

xây dựng trên lối đi chung, hoàn trả lại hiện trạng con đường để gia đình anh 

sinh hoạt, đi lại bình thường. 
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Ý kiến của ông Bùi Ngọc T, bà Nguyễn Thị S, anh Bùi TA được thể hiện 

qua đơn trả lời thông báo thụ lý ngày 12/11/2018, trong biên bản họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và biên bản hòa giải tại Tòa án thể 

hiện: 

Ông T, bà S, anh TA không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc 

yêu cầu gia đình ông tháo dỡ tường rào và cổng trên con đường đi chung. Vì 

ông T, bà S, anh TA cho rằng nguyên đơn không đưa ra được căn cứ pháp lý quy 

kết gia đình họ vi phạm con đường đi chung. 

Ông T và bà S cho rằng con đường đi chung hình thành từ lâu đời, có 3 

hộ sống trực tiếp ở đó là: Ông Bùi Văn H3 (con trai là ông H4), ông Bùi Văn 

Kh và ông Bùi Ngọc H1, các hộ đã trực tiếp tự phân chia con đường (hiện nay 

vẫn còn mốc đá). Năm 1997 bà Bùi Thị N2 bán 1 phần đất cho ông Kh. Theo 

bản đồ năm 1986 con đường giáp ao của Hợp tác xã, sau đó Ủy ban xã bán ao 

cùng con đường cho nhà ông Kh và bà Th. Nhà ông Khuê sử dụng 1 nửa và nhà 

ông H1 sử dụng 1 nửa con đường, tim đường là đầu đốc chuồng bò nhà ông Kh 

hiện nay vẫn còn. Hiện vẫn còn 2 con chó đá 2 bên mép đường chỗ nhà bà Th 

và nhà ông Kh. Khi bà Thảo làm nhà đã đào chó đá lên nhưng có việc nên lại 

chôn xuống chỗ cũ. Gia đình ông không đồng ý bản đồ địa chính năm 1992 của 

UBND xã G vì bị tẩy xóa, bản đồ này đã bị bác bỏ bằng văn bản số 212 ngày 

17/2/2017 của chủ tịch UBND huyện N. 

Quan điểm của gia đình ông T đây là con đường đi chung của 7 hộ gồm: 

Bà Phạm Thị Thảo, ông Bùi Văn Khuê, ông Bùi Ngọc H1, bà Bùi Thị N2, cụ 

Bùi Ngọc R (cụ K1), cụ Bùi Văn H3 (ông nội anh K), anh Phạm T2. Ông T và 

bà S cũng cho rằng gia đình nhà anh K cũng đã làm nhà trên lối đi chung đề 

nghị gia đình anh K dỡ nhà trả lại diện tích con đường. Việc gia đình ông bà xây 

dựng các công trình trên con đường này là đúng vì gia đình xây trên đất thổ cư 

của gia đình. Nếu 7 hộ có tên trên có ý kiến xin trả lại con đường thì ông bà 

đồng ý. 

Ý kiến của UBND xã G: Thể hiện qua báo cáo ngày 22/8/2018, qua các 

biên bản làm việc tại Tòa án:  

Căn cứ pháp lý giải quyết là tờ khai sử dụng đất, bản đồ địa chính năm 

1992 chỉnh lý năm 2004 cùng toàn bộ các tài liệu liên quan của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) huyện N và sở Tài nguyên và môi trường (TNMT) tỉnh quản lý. 

Trước năm 1986 đây là ngõ đi chung, tuy nhiên sau năm 1986 UBND xã cấp đất 

cho ông Kh và bà Th đã lấy ½ con đường để cấp cho hai hộ này vì vậy, chỉ còn 

½ con đường mà hai hộ cụ R và cụ H3 sử dụng. Đây là con đường tiểu ngõ do 

UBND xã G quản lý có 04 hộ sử dụng, bao gồm hộ ông Phạm T2, hộ bà Bùi Thị 

N2, hộ cụ Bùi Văn R (chồng cụ K1) và hộ cụ Bùi Văn H3 (bố ông Bùi Ngọc 

H4, ông nội anh K). Diện tích của lối đi chung theo bản đồ địa chính năm 1992 

chỉnh lý năm 2004 là 62.7m2 (chiều rộng 2m và hai cạnh dài 29.84m và 

32.94m). Theo đơn kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nhà cụ Bùi Văn R lối đi 

chung có diện tích là 62m2 (31m dài x 2 m rộng). Tranh chấp giữa hai gia đình 

xuất phát từ năm 2011, ông T và bà S đã tự ý đổi con đường tiểu phía Bắc giáp 
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đất nhà bà N2 và cụ R cho ông Phạm T2 ra phía Nam giáp đất nhà ông Thuấn. 

Sau khi chuyển lối vào nhà ông T2 ra phía trước, ông T đã tiến hành xây cổng ở 

vị trí lối đi chung của các hộ. Năm 2013 gia đình nhà ông H4 tiến hành xây nhà 

ở, vị trí xây dựng đúng mép tường rào cũ nhưng gia đình ông T đã tiến hành 

dựng cột điện chính giữa cổng nhà ông H4 ra lối đi chung và tiến hành xây hai 

lớp tường rào K cố bịt kín toàn bộ lối đi nhà ông H4 ra ngõ đi chung. Việc tranh 

chấp lối đi chung giữa hai hộ UBND xã và huyện đã giải quyết rất nhiều lần 

nhưng không thành. Về diện tích đất của hai hộ qua đo đạc và đối chiếu bản đồ 

địa chính cũng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình nhà cụ R tăng 

39m, nhà ông H3 thiếu 27,21m. Hiện nay, gia đình nhà anh K có cổng đi chính 

quay ra đường 479, còn cổng đi với ngõ đi chung nhà cụ K1 là cổng phụ nhưng 

vẫn sử dụng. Ủy ban xã khẳng định gia đình anh K không lấn chiếm hay sử dụng 

diện tích đất nào khác của UBND xã. 

Quan điểm UBND xã:  Đây là ngõ đi chung của các hộ dân trong đó có 

hộ nhà ông T và hộ nhà anh K thuộc quyền quản lý của UBND xã G, vì vậy rất 

mong hai bên hòa giải để giữ mối quan hệ hàng xóm anh em. Tuy nhiên nếu 

không hòa giải được thì đề nghị Tòa án giải quyết buộc gia đình ông T phải tháo 

dỡ các công trình trên ngõ đi chung để đảm bảo quyền lợi cho các hộ sử dụng 

con ngõ đó, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.  

Ý kiến của bà Bùi Thị N2: 

Bà có thửa đất nằm phía sau nhà cụ Đinh Thị K1 có diện tích 505 m2 đất 

vườn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994. Để vào đất nhà 

bà có hai lối đi, một lối đi phía Bắc giáp nhà ông Khuê, một lối đi phía Nam đi 

chung lối với hộ nhà ông T và ông H4. Do không sinh sống tại đó nên năm 1996 

bà đã chuyển nhượng 1 phần đất cho ông Kh là 360m2. Ủy ban xã đã bán ao cho 

ông Kh và hợp luôn phần đất bà chuyển nhượng cho ông Kh nên dẫn đến lối đi 

phía Bắc bị bịt kín. Do vậy hiện tại nếu bà muốn đi vào đất nhà mình thì bà phải 

đi lối đi đường giáp ủy ban có 1 phần ngõ đi chung của hai hộ ông T và ông H4. 

Quan điểm của bà đề nghị Tòa án giải quyết để bà có lối đi vào đất nhà mình. 

Ý kiến ông Bùi Văn H1:  

Ông cho rằng con đường đi chung có từ lâu đời, trước đây là đường đi 

chung của nhiều hộ dân, có phía Tây giáp đất nhà cụ R và nhà bà N2 và 1 phần 

đất nhà ông Kh, phía Đông giáp đất nhà cụ H3 (bố ông) và nhà ông, giáp 1 phần 

nhà bà Phạm Thị Th. Trước năm 1970 gia đình cụ R và cụ H3 vẫn sử dụng 

chung con đường này. Năm 1986 con đường đã được hình thành trên bản đồ địa 

chính có các cạnh 17m x 2m. Năm 1986 ông được bố ông là cụ H3 chia đất. 

Ông đã chuyển nhượng 1 phần cho gia đình bà Th, còn diện tích hiện ông đang 

sinh sống. Lối đi chung được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 1994 chính là 

con đường trong bản đồ địa chính năm 1986. Ông cho rằng các hộ dân đều vi 

phạm lấn chiếm con đường đề nghị Tòa án xem xét xác định diện tích mốc giới 

con đường và xác định rõ vi phạm của các hộ dân. 
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Ý kiến của chị Bùi U (vợ anh Phạm T2): 

Về nguồn gốc thửa đất nhà chị do mẹ chị cho mang tên Lê Thị T3. Trước 

đây, muốn đi vào nhà chị phải đi qua cổng nhà ông T và đi qua đất nhà bà N2. 

Hiện nay gia đình chị không có lối đi vào nhà mà phải đi trên phần đất nhà cụ R 

cắt cho chị đi nhờ từ năm 1997. Hiện nay phần đất này trên bản đồ địa chính 

vẫn của nhà cụ R. Chị cho rằng cần xem xét xem hộ nào vi phạm lối đi chung 

để đảm bảo quyền lợi cho các hộ có liên quan. 

Bản án số: 01/2019/DS-ST Ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

N đã quyết định: 

Căn cứ: Khoản 9 Điều 26, điểm a  khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 3 Điều 

228, các Điều  266, 271 và khoản 1 điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự  2015. Áp 

dụng: các Điều 166, Điều 170 Luật đất đai năm 2013; Các Điều 265, Điều 266 Bộ 

luật dân sự 2005; Các Điều 163, Điều 169, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015; điểm đ 

khoản 1 Điều 12, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Trung K.   

2. Xác định phần diện tích đất 55.8m2 có chiều rộng 2m, chiều dài phía 

Đông 27.8m, chiều dài phía Tây 28.05m nằm giữa thửa 1373, 1364 và thửa 

1369 tại tờ bản đồ số 7 xã G là lối đi chung của các hộ xung quanh tại thôn 7, xã 

G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Lối đi chung có tứ cận: Cạnh phía Bắc giáp đất nhà bà N2 rộng 2m, cạnh 

phía Nam từ đường thôn vào rộng 2m, phía Đông giáp đất nhà cụ H3 dài 27.8m, 

phía Tây giáp đất nhà cụ R dài 28.05m. Mốc giới tính chiều rộng là tính từ mép 

tường cũ nhà cụ H3 (anh K) xây hất về Tây, chiều dài tính từ mép đường thôn 

phía Nam đến chạm đất nhà bà N2. 

Buộc gia đình ông Bùi Ngọc T có nghĩa vụ tự tháo dỡ 01 hàng rào sắt cao 

khoảng 1.2 m, dài khoảng 30m; 01 tường xây gạch cao 2.5m dài khoảng 30m; 

01 cột điện dựng giữa cổng của gia đình nhà anh K đi sang lối đi chung; 01 

cổng phía Nam của lối đi chung gồm 2 trụ cổng và 01 mái tôn lợp trên 2 trụ 

cổng để trả lại lối đi chung cho các hộ xung quanh. 

3. Về Án phí dân sự sơ thẩm: Cụ K1 và ông T không phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm vì là người cao tuổi theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Trả lại cho anh Bùi Trung K số tiền Tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

thu tiền tạm ứng số AA/2013/0000887 ngày 07/8/2018 tại Chi cục Thi hành án 

Dân sự H4ện N là 300.000 đồng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án và quyền 

kháng cáo cho các đương sự. 

         Ngày 26/3/2019 bà Bùi Thị N2, ông Bùi Ngọc H1, bà Bùi U, là người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo bản án sơ thẩm số 01 ngày 
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12/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện N đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy toàn bộ 

bản án sơ thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

N, tỉnh Ninh Bình.  

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/8/2019, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện, các đương sự kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Kết 

thúc phần xét hỏi bị đơn ông T đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét 

thẩm định lại hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất theo các GCNQSDĐ 

mang tên ông Bùi Văn R và ông Bùi Văn H3 và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

thu thập tài liệu Bản đồ địa chính xã G lập năm 1994. Hội đồng xét xử đã tạm 

ngừng phiên tòa và thực hiện các yêu cầu của đương sự.  

Sau khi có kết quả Tòa án đã thông báo cho các đương sự để tiếp cận 

công khai các chứng cứ mà Tòa án đã thu thập được và thông báo mở lại phiên 

tòa. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/11/2019, sau khi tranh luận nguyên đơn vẫn 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

         Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn   

                                          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, Hội đồng xét xử nhận định về những vấn đề cần phải giải 

quyết trong vụ án như sau:  

[1]. Về tố tụng: 

Đơn kháng cáo của bà Bùi Thị N2, ông Bùi Ngọc H1, bà Bùi U trong thời 

hạn luật định nên vụ án được xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1] Kết quả khảo sát thẩm định tại chỗ của Hội đồng xét xử phúc thẩm 

và sự thừa nhận của bị đơn đã xác định được các công trình gồm: 01 hàng rào 

sắt cao khoảng 1.2 m, dài khoảng 30m; 01 tường xây gạch cao 2.5m dài khoảng 

30m; 01 cột điện; 01 trụ cổng và 01 phần mái tôn lợp trên trụ cổng do gia đình 

ông T xây dựng năm 2013 không nằm trong ranh giới Giấy phép sử dụng đất 

mang tên cụ Bùi Ngọc R. Những người thừa kế quyền sử dụng đất của cụ R đã 

không thực đúng các quy định của pháp luật về đất đai vi phạm quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất. Các công trình này nằm trên diện tích đất được thể 

hiện trong bản đồ địa chính xã G lập các năm 1987, 1992, 2005 là ngõ đi chung. 

Các công trình mà gia đình ông T xây dựng đã cản trở việc sử dụng đất của các 

hộ liền kề trong đó có những người kế thừa quyền sử dụng đất của cụ Bùi Văn 

H3. Anh Bùi Trung K là một trong những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của cụ H3 nên có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Tố 
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tụng dân sự. Bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

có cơ sở. 

[2.2] Bị đơn ông T, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông H1, bà 

Uyên kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm thu thập Bản đồ địa chính xã G 

lập năm 1994 để xác định ngõ đi chung kết quả thu thập chứng cứ tại Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Bình và Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất huyện N không lưu trữ Bản đồ địa chính xã G lập 

năm 1994. Những người kháng cáo cũng không cung cấp được thêm chứng cứ 

gì mới ở cấp phúc thẩm nên không làm thay đổi bản chất vụ án. Số liệu khảo sát 

thực tế của Hội đồng xét xử phúc thẩm có sai số không đáng kể với việc thẩm 

định của Tòa án cấp sơ thẩm và số liệu tại các bản đồ đia chính năm 1992 và 

năm 2005. Cấp sơ thẩm căn cứ vào các số liệu tại bản đồ các năm 1987, 1992, 

2005 và kết quả thẩm định tại chỗ để xác định ngõ đi chung có chiều rộng 2m, 

chiều dài phía Đông 27.8m, chiều dài phía Tây 28.05m nằm giữa thửa 1373, 

1364 và thửa 1369 tại tờ bản đồ số 7 xã G là lối đi chung của các hộ xung quanh 

tại thôn 7, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình là có cơ sở. Do đó, yêu cầu kháng cáo 

của bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có cơ sở 

nên không được chấp nhận.  

[3] Tuy nhiên, bản án sơ thẩm lại tuyên buộc bị đơn phải tháo dỡ 01 trụ 

cổng phía Tây ngõ đi chung nằm trên phần diện tích đất hợp pháp của bị đơn là 

không chính xác. Do đó, cần sửa bản án sơ thẩm để đảm bảo tính chính xác của 

bản án.       

[4] Về chi phí đo đạc tại cấp phúc thẩm do người kháng cáo ông T yêu 

cầu nên ông T phải chịu chi phí và đã trực tiếp thanh toán với người đo đạc. 

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị sửa nên những người 

khâng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

          Căn cứ khoản 2 Điều 308 Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Căn cứ: Khoản 9 Điều 26, điểm a  khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 3 Điều 

228, các Điều  266, 271 và khoản 1 điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự  2015. Áp 

dụng: các Điều 166, Điều 170 Luật đất đai năm 2013; Các Điều 265, Điều 266 Bộ 

luật dân sự 2005; Các Điều 163, Điều 169, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015; điểm đ 

khoản 1 Điều 12, Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

          Tuyên xử: 

  1.Sửa bản án sơ thẩm số: 01/2019/DS-ST ngày 12/3/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện N cụ thể như sau: 

1.1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Trung K.   

1.2. Xác định phần diện tích đất 55.8m2 có chiều rộng 2m, chiều dài phía 
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Đông 27.8m, chiều dài phía Tây 28.05m nằm giữa thửa 1373, 1364 và thửa 

1369 tại tờ bản đồ số 7 xã G là lối đi chung của các hộ xung quanh tại thôn 7, xã 

G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Lối đi chung có tứ cận: Cạnh phía Bắc giáp đất nhà bà N2 rộng 2m, cạnh 

phía Nam từ đường thôn vào rộng 2m, phía Đông giáp đất nhà cụ H3 dài 27.8m, 

phía Tây giáp đất nhà cụ R dài 28.05m. Mốc giới tính chiều rộng là tính từ mép 

tường cũ nhà cụ H3 (anh K) xây hất về Tây, chiều dài tính từ mép đường thôn 

phía Nam đến chạm đất nhà bà N2. 

Buộc gia đình ông Bùi Ngọc T có nghĩa vụ tự tháo dỡ 01 hàng rào sắt cao 

khoảng 1.2 m, dài khoảng 30m; 01 tường xây gạch cao 2.5m dài khoảng 30m; 

01 cột điện dựng giữa cổng của gia đình nhà anh K đi sang lối đi chung; 01 

cổng phía Nam của lối đi chung gồm 01 trụ cổng và mái tôn lợp trên trụ cổng để 

trả lại lối đi chung cho các hộ xung quanh. 

1.3. Về Án phí dân sự sơ thẩm: Cụ K1 và ông T không phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm vì là người cao tuổi theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Trả lại cho anh Bùi Trung K số tiền Tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

thu tiền tạm ứng số AA/2013/0000887 ngày 07/8/2018 tại Chi cục Thi hành án 

Dân sự huyện N là 300.000 đồng. 

2. Những phần bản án không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực kể từ

ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

3. Về chi phí đo đạc tại cấp phúc thẩm: Ông T phải chịu chi phí. Ông T đã

nộp đủ. 

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông T, ông H1; bà U không phải nộp án phí

phúc thẩm. 

5. Về hướng dẫn thi hành án dân sự:

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 

Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (20/11/2019). 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đinh Huy Lưỡng 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lò Văn Điệt 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Trung Thành, bà Tòng Thị Hiền

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Trang - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Quốc Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sơn La, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 27/2019/TLDS-PT ngày 12 tháng 3 

năm 2019 về Tranh chấp lối đi chung. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 

03/2019/DS-ST ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện MC bị 

kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 17/2019/QĐ-PT ngày 

15 tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đinh Hữu H. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn NTMC, 

huyện MC, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Bị đơn: Bà Lê Thị L. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn NTMC, huyện 

MC, tỉnh Sơn La. Người đại diện theo ủy quyền ông Lê Văn C. Địa chỉ: Tiểu 

khu BVII, thị trấn NTMC, huyện MC, tỉnh Sơn La (theo văn bản ủy quyền ngày 

24/01/2019). Có mặt. 

- Ông Đỗ Đình T, bà Nguyễn Thị X. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn 

NTMC, huyện MC, tỉnh Sơn La. Chỗ ở hiện nay: Tiểu khu X S, thị trấn NTMC, 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

      TỈNH SƠN LA 

Bản án số: 11/2019/DS-PT 

Ngày 17 - 4 - 2019 

V/v: Tranh chấp lối đi chung. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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huyện MC, tỉnh Sơn La. Người đại diện theo ủy quyền cho ông T, bà X ông Đỗ 

Đình P. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn NTMC, huyện MC, tỉnh Sơn La (theo 

văn bản ủy quyền ngày 16/4/2019). Có mặt. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân huyện MC. 

Người đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Thế H, chức vụ: Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Có mặt. 

 Bà Nguyễn Thị L. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn NTMC, huyện MC, 

tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

 Chị Đinh Thị Lan A, anh Đinh Tuấn A, anh Đinh Thảo N. Người đại 

diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị L. Địa chỉ: Tiểu khu BVII, thị trấn NTMC, 

huyện MC, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

-   Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Đinh Hữu H 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai nguyên đơn ông Đinh Hữu H trình bày: 

Năm 1983, xí nghiệp Liên hợp Mộc Châu giao đất cho 03 hộ gia đình 

gồm: Hộ gia đình bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị L nằm 

dọc theo 01 bên đường. Đến năm 1984, hộ gia đình bà Nguyễn Thị S, bà Lê Thị 

L, bà Nguyễn Thị Đ mới được giao đất nằm dọc theo 01 bên đường đối diện, 

đến năm 1993 các hộ gia đình được UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (viết tắt bìa đỏ), năm 2004, cấp đổi lại (bìa đỏ). Đường xóm 

bị các hộ gia đình lấn chiếm khoảng 50m chiều dài, chiều rộng 02m trong đó: bà 

L chiếm khoảng 30m chiều dài, chiều rộng 02m; ông Quản Tuấn M chiếm 

khoảng 20m chiều dài, chiều rộng 02m. Gia đình ông Mộng nhận chuyển 

nhượng lại đất của gia đình bà L T gồm: 02 gian nhà xây cấp IV và mảnh vườn 

trước mặt, khi đó đường xóm vẫn còn. Sau năm 2004, gia đình ông M xây nhà 

trọ ở khu đất vườn, mua lại mấy mét đất của cây xăng bên cạnh và chiếm dụng 

toàn bộ diện tích đất đường xóm, từ vòi nước công cộng đến đường Quốc lộ 43 

dài khoảng 20m, rộng khoảng 02m để xây nhà quay mặt ra Quốc lộ 43. Sau đó, 

gia đình ông Mộng chuyển nhượng lại nhà và đất cho gia đình ông Trịnh Xuân T 

trú tại Tiểu khu khí tượng, thị trấn NTMC. 

 Hiện nay, gia đình ông T chuyển nhượng lại toàn bộ nhà và đất đã mua 

của gia đình ông M cho ông Đỗ Đình T. Trong đó, có diện tích đường xóm bị 

chiếm dụng dài 20m, rộng 02m, được ghi nhận trong (bìa đỏ) của gia đình bà L 

T nên không còn đường xóm, lối đi chung.  
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Ông Đinh Hữu H khởi kiện buộc bà L trả lại diện tích đất đường xóm 

chiều dài 30m, chiều rộng 02m; ông T trả lại chiều dài 20m, chiều rộng 02m đã 

chiếm dụng đường xóm để làm lối đi chung. Đề nghị hủy (bìa đỏ) đã cấp cho gia 

đình ông Đỗ Đình T và gia đình bà Lê Thị L.  

Bị đơn ông Đỗ Đình T trình bày: 

Vợ chồng ông nhận chuyển nhượng lại nhà 01 tầng diện tích khoảng 

80m
2
 nằm trên diện tích đất 430m

2
 của vợ chồng ông Trịnh Xuân T, bà Đào Thị 

T. Việc mua bán giữa hai bên được thực hiện theo đúng quy định, được Ủy ban 

nhân dân huyện MC cấp (bìa đỏ) số BT 645568 ngày 08/10/2014 với diện tích 

đất 430m
2
.  

Gia đình ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Hữu H, 

khi ông nhận chuyển nhượng đất không có ngõ xóm, không lấn chiếm đất của ai. 

Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định.  

Bị đơn bà Lê Thị L trình bày: 

Gia đình bà được Xí nghiệp Liên hợp Mộc Châu giao đất năm 1984, sau 

các hộ gia đình giáp Quốc lộ 6 cũ gồm: gia đình ông bà H, L, gia đình ông bà S, 

Q. Gia đình bà được giao đất ở vị trí tiếp giáp với đường vào Bệnh viện đa khoa 

TN Mộc Châu, lối đi còn lại duy nhất ở phía trong, lối đi vào nhà bà S, Q và một 

phần giáp ông bà L, H. 

 Sau khi được giao đất, do chưa có điều kiện xây tường bao một số hộ 

xung quanh thường đi tắt qua phần đất của bà được giao để xuống bệnh viện nên 

hình thành lối đi. Năm 1990, gia đình bà xây công trình nhà ở và bể nước, năm 

1993 được cấp (bìa đỏ). Đến năm 2004, cấp đổi lại (bìa đỏ) theo Quyết định số: 

323/QĐ-UB ngày 09/4/2004, tổng diện tích 1.197m
2

, tờ bản đồ số 29, thửa số 37. 

 Từ khi được cấp đất đến nay bà sử dụng đúng ranh giới, không có tranh 

chấp với ai. Sau khi gia đình ông Đinh Hữu H bán hết phần đất giáp Quốc lộ 6 

cũ mới xuống xây nhà trên đất vườn và đi nhờ ngõ của gia đình nhà bà thì xảy ra 

tranh chấp. Bà không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H, vì không được lấn 

chiếm đường xóm, đề nghị giải quyết theo quy định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L trình bày: 

Gia đình bà cũng đi chung ngõ với ông H, bà L, hộ gia đình bà còn có 

anh Đinh Tuấn A, chị Nguyễn Thị Minh C, anh Đinh Quốc H, anh Đinh Quốc 

V, chị Đinh Thị Cẩm L. Trước kia bà đi ngõ đang có tranh chấp là chính, sau 
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này làm lại nhà quay mặt lên đường 6 nên hiện nay gia đình bà đang có hai ngõ 

đi, ngõ đang tranh chấp con trai bà anh Đinh Tuấn A và chị Nguyễn Thị Minh C 

đi, còn bà đi ngõ trên.  

Theo (bìa đỏ) nhà bà được cấp thì có đường ngõ 02m, khi bà về ở đó cả 

xóm có 01 cái vòi nước nên họ để một lối đi ra vòi nước là một ngõ cụt, ngõ dài 

hết đất nhà bà L chứ không kéo dài qua nhà ông P lên đường 6. Nay ông H khởi 

kiện ngõ đi chung với bà L, bà L có ý kiến như sau: Năm 1977, bà kết hôn với 

ông H, năm 1983, được Xí nghiệp Liên hợp Mộc Châu giao đất cho vợ chồng 

500m
2
 đất ở và đất vườn. Đến năm 1998, bà và ông H ly hôn có thỏa thuận chia 

đất làm ba phần, bà và ông H mỗi người một phần, phần còn lại của ba con đã 

được ghi nhận trong quyết định thuận tình ly hôn.  

Năm 2000, ông H chuyển nhượng 80m
2
 trong số 120m

2
 được chia cho 

gia đình bà Lan, còn lại 40m
2

 ông H sử dụng cho đến nay. Năm 2004, Nhà nước 

cấp đổi bìa, tiểu khu bảo ông H kê khai, ông H bảo không có đất nên không thực 

hiện việc kê khai, toàn bộ phần đất còn lại của ông H đang sử dụng mang tên bà 

L thể hiện ngõ đi rộng 02m, dài hết phần đất nhà bà. Thực tế con đường đi lấy 

nước ở vòi nước công cộng chỉ được vài năm, sau đó nước không lên được nên 

các gia đình hai bên lối đi đã rào lấy mỗi bên một nửa con đường, còn một nửa 

là của nhà bà L. Ông H đã lấy (bìa đỏ) của bà để thực hiện việc khởi kiện mà 

không được sự đồng ý của bà. Gia đình bà và các con không nhất với yêu cầu 

khởi kiện của ông H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân huyện MC, 

người đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Thế H trình bày:  

Về nguồn gốc sử dụng đất của bà Lê Thị L, bà Nguyễn Thị L và ông Đỗ 

Đình T tại Tiểu khu Bệnh viện 2, thị trấn NTMC, huyện MC, tỉnh Sơn La. Năm 

1993, UBND tỉnh Sơn La cấp (bìa đỏ) cho các hộ thuộc địa bàn tiểu khu Bệnh 

Viện, thị trấn NTMC. Trong đó bà L được sử dụng đất tại tờ bản đồ số: 03, thửa 

số 60, diện tích 450m
2
; bà L được sử dụng đất tại tờ bản đồ số: 03, thửa số 57, 

diện tích 500m
2
; bà Uyên được sử dụng đất tại tờ bản đồ số: 03, thửa số 57, diện 

tích 400m
2
 (hiện nay ông Đỗ Đình T là người sử dụng). Theo bản đồ địa chính 

năm 1993, không thể hiện có con đường đi từ Quốc lộ 6 cũ (hiện nay Quốc lộ 

43) kéo dài tới đường từ Quốc lộ 43 vào Bệnh viện đa khoa TN đi lên đến thửa 

đất bà L (con đường này nằm hoàn toàn phía sau thửa đất bà L). 

Đến năm 2004, các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn NTMC, trong đó có 
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các hộ gia đình tại tiểu khu BVII được cấp đổi đồng loạt (bìa đỏ). Theo bản đồ 

địa chính năm 2000, cũng không thể hiện có con đường đi mà chỉ có một con 

đường nối từ Quốc lộ 43 vào Bệnh viện đa khoa TN đi đến thửa đất nhà bà L.  

Đối với yêu cầu của ông Đinh Hữu H đề nghị hủy (bìa đỏ) của gia đình 

bà Lê Thị L và (bìa đỏ) của ông Đỗ Đình T là không có căn cứ. Do 02 tờ bản đồ 

địa chính năm 1993 và năm 2000, không thể hiện có con đường đi từ Quốc lộ 43 

kéo dài tới đường Quốc lộ 43 vào Bệnh viện đa khoa TN như đơn trình bày của 

ông H, chỉ có một con đường nối từ Quốc lộ 43 vào Bệnh viện đa khoa TN đi 

đến thửa đất nhà bà L.  

Tại bản án số: 03/2019/DS-ST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện MC đã quyết định: 

 Áp dụng Điều 203 Luật đất đai năm 2013, Điều 254 Bộ luật dân sự, Điều 

147, khoản 1 Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Hữu H buộc phía bị 

đơn bà Lê Thị L trả lại 30m đất chiều dài và 02m đất chiều rộng đường xóm tính 

từ vòi nước công cộng đến tiếp giáp đất nhà ông bà S – Q; buộc gia đình ông bà 

Trưởng – Xuyến trả lại 20m đất chiều dài và 02m đất chiều rộng đường xóm 

tính từ đường Quốc lộ 6 cũ đến vòi nước công cộng tại tiểu khu Bệnh viện 2, thị 

trấn NTMC, huyện MC, tỉnh Sơn La.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các bên 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/02/2019 ông Đinh Hữu H có đơn kháng 

cáo, không nhất trí với Bản án sơ thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét đến 

các chứng cứ do nguyên đơn giao nộp như: bìa đỏ của các hộ gia đình, biên bản 

hòa giải tại tiểu khu BVII và tại UBND thị trấn NTMC; biên bản họp dân của 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Tòa án chỉ căn cứ vào lời trình bày của 

ông Hiệu, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xử bác đơn khởi kiện 

của ông là không chính xác. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ý kiến tranh luận của nguyên đơn ông Đinh Hữu H, giữ nguyên nội dung 

đơn kháng cáo. Nhất trí với ý kiến của đại diện UBND huyện tại phiên tòa phúc 

thẩm, đề nghị điều chỉnh lại bìa đỏ của bà L, để con đường xóm đi vào hết phần 

đất của bà L đến góc tiếp giáp với đất của nhà ông T, nếu được chấp nhận thì 

ông không yêu cầu giải quyết lối đi chung liên quan đến phần đất của gia đình 
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ông T.  

Ý kiến tranh luận của bị đơn, người đại diện cho bà L nhất trí giữ nguyên 

hiện trạng con đường xóm như hiện nay, không chấp nhận đề nghị của ông H để 

con đường xóm đi vào hết đất của bà L chiều rộng 02m. 

Người đại diện cho ông T, bà X không có ý kiến tranh luận vì đường xóm 

đang có tranh chấp không có liên quan.  

Ý kiến tranh luận của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND 

huyện MC, người đại diện theo ủy quyền trình bày: đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên hiện trạng đoạn đường xóm như hiện nay nối từ Quốc lộ 43 đi vào Bệnh 

viện đa khoa TN đi đến thửa đất bà L kéo dài đến hết phần đất phía sau thửa đất 

bà Nguyễn Thị L theo bản đồ dân cư năm 1993. Do con đường xóm hiện nay 

đang sử dụng nằm trong bìa đỏ của bà L nên cần phải chỉnh lý, điều chỉnh lại bìa 

đỏ của bà L để có lối đi chung. 

Kiểm sát viên phát biểu, quá trình thực hiện tố tụng của Thẩm phán chủ 

tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố 

tụng; quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên.  

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự. Chấp nhận 01 phần 

kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện MC 

theo hướng. Giữ nguyên hiện trạng đoạn đường xóm hiện nay đang sử dụng 

chiều dài 29m, chiều rộng 2,7m, chỉnh lý lại bìa đỏ của bà L. Không chấp nhận 

yêu cầu của ông H đề nghị để con đường xóm đi vào hết phần đất phía sau của 

bà L, chiều dài 07m, rộng 02m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; ý kiến trình bày của 

các đương sự; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; quan điểm giải quyết 

vụ án của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định. 

[1] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Đinh Hữu H: 

Về nguồn gốc đất: các hộ gia đình đều được Xí nghiệp Liên hợp Mộc 

Châu giao đất vào các năm 1983 và năm 1984. Đến năm 1993, được UBND tỉnh 

Sơn La cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt bìa đỏ). Việc cấp (bìa 

đỏ) cho các hộ gia đình thực hiện theo bản đồ dân cư năm 1993, cấp đổi (bìa đỏ) 

vào năm 2004, theo bản đồ dân cư năm 2000, cả 02 tờ bản đồ đều không thể 

hiện có con đường đi từ Quốc lộ 6 cũ (nay là Quốc lộ 43) đi qua đất gia đình ông 
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Đỗ Đình T (nhận chuyển nhượng lại từ người khác) vào đất của bà Lê Thị L kéo 

dài tới đường Quốc lộ 43 đi vào Bệnh viện đa khoa TN. 

Theo bản đồ dân cư năm 1993, chỉ có 01 con đường duy nhất nối từ Quốc 

lộ 43 đi vào Bệnh viện đa khoa TN đi đến thửa đất nhà bà L đi hết cạnh phía sau 

thửa đất của bà L (vợ ông H), con đường này nằm phía sau thửa đất nhà bà L, 

ông H. Trong đó tại tờ bản đồ địa chính năm 2000, lại không thể hiện có con 

đường này. Quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình từ khi được giao đất, cấp 

đất năm 1993 đến tháng 5/2016, không có sự tranh chấp về con đường xóm là 

lối đi chung.  

[2] Theo (bìa đỏ) của bà L (vợ ông H đã ly hôn) thể hiện có đường xóm 

rộng 02m; bìa đỏ của ông bà Liên, Thanh cũng thể hiện có đường xóm rộng 

02m; bìa đỏ của bà L không thể hiện có đường xóm, đường ngõ xóm đang sử 

dụng hiện nay nằm trong bìa đỏ của bà L đã được cấp. 

 Quá trình giải quyết tranh chấp lối đi chung tại tiểu khu BVII và tại 

UBND thị trấn NTMC. Xác định con đường có trước đây chỉ là lối mòn để 

người dân đi lại gánh nước, khi vòi nước hỏng chuyển vị trí khác thì không còn 

ai đi lại nữa. Do không còn sử dụng năm 1993, lối mòn này đã được cấp vào 

(bìa đỏ) cho các hộ gia đình, các hộ đã xây dựng nhà ở và tường rào, không có 

tranh chấp. Căn cứ vào bìa đỏ của bà L, bà Liên, bà S được cấp thể hiện có con 

đường xóm rộng 02m, phù hợp với bản đồ dân cư lập năm 1993, con đường xóm 

nối từ Quốc lộ 43 đi vào Bệnh viện đa khoa TN đi đến thửa đất bà L kéo dài đến 

hết phần đất phía sau thửa đất bà Nguyễn Thị L.  

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện MC. Xác định không có con đường xóm thông suốt nối từ đường 

vào Bệnh viện đa khoa TN đến cây xăng ông T như đơn của ông H, chỉ có đoạn 

ngõ xóm đi vào nhà bà L (nằm trong bìa đỏ của bà L đã được cấp). Đoạn ngõ 

xóm này hiện đang có 03 hộ gia đình sử dụng làm lối đi chung gồm: ông H 

(Luân), bà L, bà S, ông H khởi kiện nhưng không được xem xét, giải quyết là 

thiếu sót, cần được bổ sung tại cấp phúc thẩm ghi nhận có con đường xóm theo 

bản đồ dân cư lập năm 1993.  

Từ sự phân tích nêu trên, chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn 

ông Đinh Hữu H, sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

huyện MC. 
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[3] Về án phí: Ông Đinh Hữu H không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, 

do kháng cáo được chấp nhận một phần. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn ông Đinh Hữu H, sửa 

một phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2019/DS-ST ngày 31/01/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện MC, tỉnh Sơn La như sau: 

1. Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Hữu H, giữ nguyên 

hiện trạng đoạn đường xóm đang được các hộ gia đình sử dụng, nối từ Quốc lộ 

43 đi vào Bệnh viện đa khoa TN đi đến thửa đất nhà bà Lê Thị L chiều dài 29m, 

chiều rộng 2,7m. 

2. Buộc bà Lê Thị L mở tiếp lối đi chung, chiều dài 07m, chiều rộng 02m 

để lối đi vào hết phần đất phía sau thửa đất của bà Nguyễn Thị L (vợ ông H), 

đến góc giáp đất nhà ông Tiếp theo bản đồ dân cư lập năm 1993. 

3. Kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện MC thu hồi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) của bà Lê Thị L, để chỉnh lý, điều 

chỉnh lại đoạn đường xóm nằm trong bìa đỏ của bà L làm lối đi chung. 

4. Về án phí: Ông Đinh Hữu H không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, 

số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp, 

theo biên lai thu số: 0001952 ngày 13/02/2019, được hoàn trả lại tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện MC. 

5. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị được giữ nguyên. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự”. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- TAND huyện MC; 

- Chi cục THADS huyện MC; - - Các 

đương sự; 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

(đã ký) 

 

Lò Văn Điệt 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   T NH           ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2019/DS-ST 

Ngày 21-6-2019 

V/v tranh chấp lối đi chung và yêu cầu 

 h y giấych ng nh n  uy n s    ng đất 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ  N NH N   N T NH        

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

Thẩm phán - Ch  tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn 

Các hội thẩm nhân  ân: 

1. Ông B i Th   òa 

2. B     Th   iên 

- Thư ký phiên toà: B   ê Th   ương Giang - Thư ký Tòa án nhân  ân 

tỉnh Đắk  ắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Th   ải Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng  6 năm 2019, tại tr  sở To  án nhân  ân tỉnh Đắk  ắk xét 

x  sơ thẩm công khai v  án  ân sự th  lý số: 39/2018/TLST- DS ngày 26 tháng 

12 năm 2018 v  “Tranh chấp lối đi chung v  yêu cầu h y giấy ch ng nh n 

 uy n s    ng đất”. 

Theo Quy t đ nh đưa v  án ra xét x  số: 05/2019/QĐXXST – DS ngày 26 

tháng 4 năm 2019 và Quy t đ nh hoãn phiên tòa số 0 /201 /QĐ T-   ng y 2  

tháng 5 năm 201 , giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Cao Thanh B – sinh năm 1 60; đ a chỉ: Buôn T, xã R, 

huyện H, tỉnh Đắk  ắk. (C  m t) 

Đại  iện theo  y  uy n: Ông Đ ng Anh T – sinh năm 1 88; đ a chỉ: TKD, 

thành phố B, tỉnh Đắk  ắk. (C  m t) 

Bị đơn: Ông Phan  ăn N – sinh năm 1  0; đ a chỉ: Thôn X, xã R, huyện 

H, tỉnh Đắk  ắk. (C  m t) 
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N  ng người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân  ân huyện H, tỉnh Đắk  ắk. 

Người đại  iện theo  y  uy n: Ông T Êban – ch c v : Ph  Ch  t ch 

UBN  huyện; đ a chỉ: ĐBP, th  trấn ED, huyện H, tỉnh Đắk  ắk. (C  đơn xin 

xét x  vắng m t). 

2. Bà Nguyễn Th  K – sinh năm 1 82; đ a chỉ: Thôn X, xã R, huyện H, 

tỉnh Đắk  ắk. (C  m t) 

 . Ngân h ng Thương mại cổ phần S – Chi nhánh tỉnh Đắk  ắk – Phòng 

giao   ch H. 

Người đại  iện theo  y  uy n: Ông Nguyễn Mạnh C – ch c v : Ph  

phòng giao   ch H.   ắng m t) 

4. B   ồ Th  Mỹ   – sinh năm 1 62; đ a chỉ: Buôn T, xã R, huyện H, 

tỉnh Đắk  ắk.  C  m t) 

5. Ông  ê  ồng S  (đã ch t) – Những người k  th a  uy n v  ngh a v  

Bà Trần Th  Công   (v ) và ông  ê Ti n Th (con); đ a chỉ: Thôn X, xã R, huyện 

H, tỉnh Đắk  ắk. (T  chối tham gia tố t ng). 

6.    chồng ông Phan  ăn   – sinh năm 1   , bà Đ ng Th  Đ; đ a chỉ: 

Thôn X, xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk. (Ông   c  m t, b  Đ vắng m t) 

 .    chồng ông Phan  ăn Q, bà Nguyễn Th  Kim T1; đ a chỉ: Thôn X, 

xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk. (T  chối tham gia tố t ng) 

8. Ông Phạm  ải T2; đ a chỉ: Thôn 1, xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk. (t  

chối tham gia tố t ng). 

*/N  ng người l   c  ng: 

+ Ông NLC1  - sinh năm 1 48; đ a chỉ: Thôn X, xã R, huyện H, tỉnh Đắk 

 ắk. (C  m t). 

+ Ông NLC2 – sinh năm 1  2; đ a chỉ: TDP Y, th  trấn ED, huyện H, tỉnh 

Đắk  ắk. (C  m t). 

+ Ông NLC3; đ a chỉ: Thôn Z, xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk   ắng m t) 

+ Ông  NLC4; đ a chỉ: Buôn TC, xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk   ắng 

m t). 
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NỘI  UNG VỤ  N: 

* Nguyên đơn ông Cao Thanh B và người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn ông  ặng Anh T trình bày:   

Năm 1  1, gia đình ông Cao Thanh B khai hoang đư c một th a rẫy với 

 iện tích  .840m
2
  tại xã R, huyện H v  đã đư c cấp giấy ch ng nh n  uy n s  

  ng đất số P039616, ng y 10/10/2001  đối với th a đất số 55 c   iện tích  

2.960m2, th a  0 c   iện tích 4.880m2.  au rẫy c a ông B l  rẫy c a các hộ ông 

 ê  ồng  , ông Phạm  ải T2, 02 người em c a ông Phan  ăn N v  ti p giáp 

với đất c a ông Phan  ăn N. Gia đình ông B v  các hộ c  rẫy ở đây đ u đi 

chung trên con đường  ẫn v o rẫy n y t  trước năm 1  1 cho đ n nay không c  

ai tranh chấp. 

Đ n ng y 01/ /2018, gia đình ông N đã tự ý đ o mương v  chôn nhi u tr  

gỗ trên con đường n y, l m cho gia đình ông B v  các hộ li n k  không c  lối đi 

v o rẫy c a mình. Ông N cho rằng con đường n y gia đình ông đã đư c UBN  

huyện H cấp giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất v o năm 2004 nên đ  l  đường 

c a ông v  r o lại không cho ai đi lại trên con đường n y nữa.  

Con đường n y đư c hình th nh t  trước năm 1  1, ông B c ng các hộ 

 ân c  rẫy tại đây c ng đi lại, v n chuyển phân b n, thu hái c  phê trên con 

đường n y v   không ai c  ý ki n hay tranh chấp gì, còn ông Phan  ăn N mua 

lại rẫy n y t  năm 1  8 v  mãi đ n năm 2004 mới đư c cấp giấy ch ng nh n 

 uy n s    ng đất nên việc ông N rào chắn con đường l m ảnh hưởng nghiêm 

trọng đ n việc đi lại, chăm s c rẫy c  phê c a ông B v  các hộ  ân tại đây. Con 

đường l  lối đi  uy nhất  ẫn v o rẫy c a ông B, ngoài ra ông B không còn lối đi 

n o khác.  o đ , ông B khởi kiện yêu cầu gia đình ông N phải tháo    v  trả lại  

lối đi đang tranh chấp l  lối đi chung cho ông B v  những hộ l m rẫy tại đây, 

con đường c   iện tích  khoảng 2,5m x 70m = 175m2; trước đây, trong đơn khởi 

kiện tôi cho rằng n u con đường nằm trong giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất 

cho ông N thì  tôi đồng ý thanh toán giá tr  con đường theo giá th a thu n cho 

ông N để l m lối đi chung. Tuy nhiên, sau đ  tôi đã s a đổi đơn khởi kiện v  

cương  uy t không đồng ý thanh toán ti n cho ông N để l m lối đi chung m  chỉ 

yêu cầu Tòa án công nh n lối đi  175m2 đang tranh chấp l  lối đi chung c a ông 

B v  những hộ đang l m rẫy tại đây, ông N c  trách nhiệm tháo    cổng v  tr  

r o để trả lại lối đi chung.  o khi cấp giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất  đất 

cho hộ ông Phan  ăn N, UBN  huyện H đã không đo đạc thực t  v  xem xét 

hiện trạng con đường nên trong  iện tích m  ông N đư c cấp đã bao gồm to n 

bộ  iện tích con đường.  ì v y ông B đã khởi kiện bổ sung  yêu cầu h y giấy 

ch ng nh n  uy n s    ng đất  đối với th a đất số 82, tờ bản đồ 13, c   iện tích 

8. 85m2  o U  ban nhân  ân huyện H cấp ng y 20/7/2014 cho hộ ông Phan 
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 ăn N. Ngo i hai yêu cầu trên, ông Cao Thanh B không còn yêu cầu n o khác.  

* Bị đơn ông Phan Văn N trình bày:  

Ngày 08/02/1998, tôi  nh n chuyển như ng c a ông  ê Minh  1 01 lô 

rẫy. Khi tôi nh n chuyển như ng c a ông Lê Minh H1 thì đã c  một phần con 

đường  t  đường liên xã chạy v o rẫy khoảng 60m, như đoạn 1 trong Biên bản 

xem xét, thẩm đ nh tại chỗ ng y 08/11/2018), con đường lúc đ  chỉ rộng khoảng 

1m – 1,2m.  úc đ ,  o c  phê còn nh  nên những hộ xung  uanh đ  thường đi 

lung tung  ua rẫy c a tôi ch  cũng không đi cố đ nh trên con đường đ .  au đ , 

để thu n tiện cho việc đi lại nên tôi c  lấp thêm một bồn cả để mở rộng con 

đường ra khoảng 1,6m – 1, m  theo biên bản xem xét thẩm đ nh tại chỗ l  2,6m 

l   o đo t  gốc c  ra) v  kéo   i thêm con đường để đi v o sân nh  tôi  như 

đoạn 2 trong biên bản xem xét, thẩm đ nh tại chỗ). Trước đ ,  o ông B chưa có 

xe cày nên ông B đi v o rẫy c a mình bằng một con đường khác  hướng  ưới 

suối lên), sau n y, ông B c  mua xe c y nên để thu n l i cho việc đi lại, ông B 

cũng đã đi trên con đường c a gia đình tôi. Ban đầu, l  chỗ h ng x m nên tôi 

đồng ý để cho ông B đi. Tuy nhiên, sau n y  o xe c a ông B thường xuyên l m 

hư h ng t i sản hai bên đường c a tôi nên hai bên c  xảy ra mâu thuẫn v  ông B 

đã khởi kiện ra Tòa án nhân  ân tỉnh Đắk  ắk yêu cầu công nh n con đường l  

lối đi chung v  đ  ngh  h y giấy ch ng nh n  uy n s    ng  đất c a gia đình 

tôi.Tôi không đồng ý với yêu cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B vì con đường 

l   o tôi tự mở v  nằm trong rẫy nh  tôi. Đối với yêu cầu h y GCNQ   đất 

đ ng tên hộ ông Phan  ăn N tôi cũng không đồng ý vì việc cấp GCNQ   đất 

đã đư c cơ  uan c  thẩm  uy n thực hiện đúng trình tự, th  t c theo  uy đ nh 

c a pháp lu t, con đường thuộc  uy n s    ng c a gia đình tôi nên khi kê khai 

cấp GCNQ   đất tôi đã kê khai cả phần  iện tích con đường trên. 

 iện nay sổ hộ khẩu c a gia đình tôi gồm các th nh viên l  tôi, v  tôi l  

Nguyễn Th  K, con tôi l  Phan  ăn  2, sinh ng y 1 /4/2004, Phan Th  N1, sinh 

ng y 0 /8/200  v  Phan Th  T1, sinh ngày 23/5/2011, ngo i ra không còn ai 

khác.Tại thời điểm cấp giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất năm 2004 thì hộ 

khẩu gia đình tôi chỉ c  v  l  Nguyễn Th  K cháu Phan Văn  2 mới sinh đư c 

vài tháng,vì v y các cháu không liên  uan gì đ n v  án n y. 

* Nh ng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Thị   trình bày: Tôi l  v  c a b  đơn ông Phan  ăn N. 

Tôi ho n to n đồng ý với ý ki n c a chồng tôi v  không c  ý ki n gì bổ sung. 

Tôi không đồng ý với yêu cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B bởi lẽ t  khi gia 

đình tôi nh n chuyển như ng đất c a ông Lê Minh H1 đ n đầu năm 2018, gia 

đình tôi vẫn để ông B s    ng con đường thoải mái, chỉ đ n khi ông B khởi kiện 
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gia đình tôi ra Tòa án nhân  ân huyện Ea ’ eo thì chúng tôi mới cản trở, chỉ để 

cho ông B đi xe máy v o rẫy.Ý ki n c a tôi l  n u ông B rút đơn khởi kiện thì 

tôi sẽ ti p t c để ông B đi lại thoải mái trên con đường đang tranh chấp v o ban 

ng y, còn ban đêm gia đình tôi sẽ kh a cổng, n u ông B c  nhu cầu v o rẫy thì 

tôi sẽ mở cổng cho ông B. Ông B phải c  trách nhiệm trong việc bảo  uản t i 

sản xung  uanh con đường, n u c  thiệt hại thì ông B phải c  trách nhiệm bồi 

thường.  iệc gia đình tôi kh a cổng v o ban đêm l   o các con tôi còn nh , lại ở 

trong rẫy heo hút việc kh a cổng l  để bảo đảm an to n cho các cháu cũng như 

để bảo vệ t i sản c a gia đình ch  không vì m c đích cản trở việc đi lại c a ông 

B. N u ông B không đồng ý với ý ki n trên thì tôi đ  ngh  Tòa án giải  uy t theo 

 uy đ nh c a pháp lu t.  

Đối với yêu cầu khởi kiện c a  ông B v  việc đ  ngh  h y giấy ch ng 

nh n  uy n s    ng đất đư c cấp cho hộ ông Phan  ăn N thì tôi không đồng ý 

vì con đường đang tranh chấp nằm trong  iện tích đất c a gia đình tôi nên việc 

gia đình tôi đư c cấp bìa đ  l  đúng  uy đ nh c a pháp lu t. 

       +  Bà Hồ Thị Mỹ   trình bày: Tôi l  v  c a ông Cao Thanh B, tôi hoàn 

to n đồng ý với ý ki n c a ông B và không bổ sung gì thêm. 

+  Tại bản tự khai ngày 27/6/2018, ông  ê Hồng S trình bày: Tôi đã 

đ n mua rẫy sát biên con đường đang tranh chấp năm 1  5, lúc n y đã c  con 

đường. B  con thường xuyên đi l m rẫy, con đường n y tôi đã lái xe c ng đi 

xuống v  ở tại nh  N bây giờ.  úc n y, mi ng đất ngay nh  N l  đất hoang, ông 

B cho tôi l m cho thẳng rẫy nhưng tôi l m không nổi.  au đ  đ n năm 1  8 ông 

N mua đất l m cho đ n nay, con đường  ẫn đ n cây xo i c a ông B. Riêng tôi 

thì c  một mi ng rẫy ở  ưới không c  đường, tôi ti p t c mua c a ông Q em ông 

N 40 cây c  phê để l m con đường v o năm 2010. Con đường t  xưa đ n bây 

giờ vẫn thông thương đi lại bình thường. Theo tôi con đường tranh chấp l  lối đi 

chung, không thuộc v  ai cả. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Lê Hồng S chết, con trai ông S 

là ông  ê Tiến Th trình bày: Ba tôi là  ê  ồng    đã mất), gia đình tôi c  đi 

trên con đường hiện tại đang tranh chấp giữa ông B với  ông N để v o rẫy c a 

gia đình tôi. Gia đình tôi vẫn đi trên con đường trên v  không c  tranh chấp với 

ai nên không liên  uan đ n việc tranh chấp giữa ông B với ông N. Vì lý do công 

việc nên tôi t  chối tham gia tố t ng tại Tòa án, t  chối tham gia phiên tòa v  đ  

ngh  xét x  vắng m t. 

+ Vợ chồng ông Phan Văn V, bà  ặng Thị   trình bày: Tôi với ông B 

l   uan hệ h ng x m láng gi ng v  l  em ruột c a ông N.  iện nay tôi cũng 

đang đi trên lối đi chung n y v  phần đất tôi đang l m nh , rẫy n y l  c a ông N 
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cho nhưng chưa l m th  t c sang tên đổi ch . Theo tôi, con đường n y l  phần 

đất ông N tự mở để đi ch  không l  l  lối đi chung. Tôi xác đ nh tôi không c  

 uy n l i liên  uan gì nên t  chối tham gia tố t ng.  

+ Vợ chồng ông Phan Văn Q, bà Nguyễn Thị  im T1 trình bày:  iện 

nay v  chồng tôi đang đi trên con đường đang tranh chấp, v  chồng tôi xác đ nh 

con đường n y l   o ông N tự mở ch  không phải l  lối đi chung.    chồng tôi 

xác đ nh tôi không liên  uan gì nên tôi t  chối tham gia tố t ng.  

+ Ông Phạm Hải T2 trình bày: Năm 2000, tôi c  nh n sang như ng 01 

đám rẫy tại thôn X, xã R.    trí đám rẫy c a tôi nằm phía  ưới đám rẫy c a ông 

Cao Thanh B. Khi sang như ng đám rẫy n y tôi đã thấy c  con đường, tôi 

đường bi t, con đường n y l  con đường thuộc đất c a ông N, ông N cho các gia 

đình đi nhờ. Các hộ c ng đi trên con đường n y gồm c  gia đình tôi, gia đình 

ông Cao Thanh B, gia dình ông V, ông Q (em trai ông N), gia đình ông  ê  ồng 

S.  Gia đình tôi vẫn đi chung ổn đ nh trên con đường n y t  năm 2000 đ n nay, 

không c  tranh chấp gì với ông Phan  ăn N.  

+ Theo văn bản nêu ý kiến của UBN  huyện H, người đại diện theo 

ủy quyền của UBN  huyện H ông T Êban trình bày: UBN  huyện H đã 

nh n đư c Thông báo th  lý v  án số   /2018/TB – T  A ng y 26/12/2018 c a 

Tòa án nhan  ân tỉnh Đắk  ắk v  việc th  lý v  án giữa nguyên đơn ông Cao 

Thanh B với b  đơn ông Phan  ăn N v  việc tranh chấp lối đi chung v  yêu cầu 

h y GCNQ   đất  o UBN  huyện H cấp ng y 20/ /2004 cho ông Phan  ăn N 

đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 1 ,  iện tích 8. 85m
2 

 tại thôn X, xã R, 

huyện H.Qua nghiên c u nội  ung yêu cầu c a nguyên đơn, văn bản trả lời v  

hồ sơ đăng ký cấp GCNQ   đất c a Chi nhánh  ăn phòng đăng ký đất đai 

huyện H cung cấp, UBN  huyện H c  ý ki n như sau: 

1.    hồ sơ cấp GCNQ   đất đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 1 : 

UBN  huyện đã chuyển to n bộ t i liệu đ n Tòa án nhân  ân tỉnh Đắk  ắk. 

2. Đối với con đường đi  uan rẫy ông Phan  ăn N: Căn c  trích l c bản 

đồ đ a chính th a đất số 82,  iện tích 8. 85m
2
, tờ bản đồ số 1  đư c trích l c 

ng y  0/6/2014 thì cạnh phía đông nam th a đất c  con đường.Con đường n y 

không thuộc  iện tích 8.385m
2
 c a th a đất số 82. UBN  huyện đ  ngh  TAN  

tỉnh Đắk  ắk nghiên c u giải  uy t v  án theo thẩm  uy n. 

+ Tại bản tự khai ngày 25/02/2019, đại diện Ngân hàng S – Chi nhánh 

 ắk  ắk, PG  H ông Nguyễn Mạnh C trình bày: Ngày 22/5/2017 ông Phan 

 ăn N và bà Nguyễn Th  K c  ký h p đồng cho vay số    1 1  0010  với 

Ngân h ng TMCP   i gòn Thương Tín – Phòng giao   ch H để vay số  ti n 

200.000.000 đồng. Để đảm bảo cho khoản vay trên, ông Phan  ăn N, bà 
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Nguyễn Th  K đã ký h p đồng th  chấp  uy n s    ng đất số 

0881/2015/TC/E   ng y 24/6/2015 v  Th a thu n s a đổi, bổ sung h p đồng 

th  chấp  uy n s    ng đất số 0881 – 01 ng y 2 /5/201  tại  ăn phòng công 

ch ng H, chi ti t t i sản th  chấp như sau: 

To n bộ  uy n s    ng đất v  t i sản gắn li n với đất theo GCNQ   đất 

số; Đ 5 15 5, th a đất số 82, tờ bản đồ số 1   o UBN  huyện H cấp ng y 

20/ /2004 thuộc sở hữu hộ ông Phan  ăn N đ ng tên s    ng.  

Đ n nay khoản n  c a ông Phan  ăn N và bà Nguyễn Th  K vẫn đang 

thực hiện ngh a v  trả n  đúng theo h p đồng đã ký với Ngân h ng. Đối với yêu 

cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B yêu cầu h y GCNQ   đất c a hộ ông Phan 

 ăn N thì Ngân h ng c  ý ki n như sau: 

Tại thời điểm ký k t   p đồng th  chấp v  các Th a thu n s a đổi bổ 

sung  h p đồng th  chấp, ông Phan  ăn N và bà Nguyễn Th  K c  đầy đ  năng 

lực h nh vi  ân sự, năng lực pháp lu t  ân sự v  ho n to n tự nguyện ký k t h p 

đồng th  chấp v  các Th a thu n s a đổi, bổ sung h p đồng th  chấp để bảo 

đảm cho khoản vay tại  . Đi u n y không vi phạm pháp lu t v  cũng không trái 

đạo đ c xã hội nên m c nhiên giao   ch n y c  hiệu lực thi h nh. 

   xác l p  uy n sở hữu t i sản: Theo hồ sơ đ a chính thì th a đất nêu 

trên  o UBN  huyện H cấp cho hộ ông Phan  ăn N c  đầy đ  giấy tờ pháp lý 

ch ng minh nên ông Phan  ăn N và bà Nguyễn Th  K là người đư c  uy n đ nh 

đoạt t i sản c a mình trong việc xác l p các giao   ch nhằm bảo đảm cho khoản 

vay vốn tại  acombank. 

Như v y, việc vay vốn giữa ông N, b  K với ngân h ng l  ho n to n đúng 

các  uy đ nh c a pháp lu t.  o đ , ông N, b  Khương chỉ đư c rút t i sản đang 

th  chấp l   uy n s    ng đất đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 1  tại xã R, 

huyện H khi đã thanh toán to n bộ ngh a v  n  tại Ngân h ng. Phía Ngân h ng 

đ  ngh  TAN  tỉnh Đắk  ắk giải  uy t v  án theo  uy đ nh c a pháp lu t, bảo 

vệ  uy n v  l i ích h p pháp c a Ngân h ng l  bên nh n th  chấp ngay tình.  

* Nh ng người làm chứng: 

- Ông NLC1 trình bày: Khoảng năm 1    – 1  4 tôi không nhớ r  thời 

gian, tôi c  nh n sang như ng c a một người đồng b o một lô đất trống khoảng 

  s o.  au đ , c  trồng c  phê trên lô đất trên, để thu n tiện cho việc chăm s c 

c  phê nên tôi đã mở một con đường nh  t  đường liên thôn v  đ n nơi t p k t 

phân b n. Con đường n y c  chi u rộng khoảng 1,5m v    i khoảng 60m. Đ n 

ngày 23/5/1996, tôi sang như ng lại to n bộ  iện tích rẫy trên cho ông  ương 

Mạnh  ũng. Khi sang như ng,  o phần  iện tích con đường không đáng kể, lại 

nằm trong phần rẫy c a tôi nên trong giấy sang như ng cho ông  ũng không đ  
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c p đ n con đường. Khi đ ,  o c  phê tôi mới trồng nên những người xung 

quanh thường đi lung tung trên rẫy c a tôi ch  không đi cố đ nh trên đường tôi 

mở. Khi đ  tôi thấy phần rẫy hiện nay c a ông B chưa trồng c  phê v  khi đ  

ông B đã canh tác trên phần đất đ  chưa thì tôi cũng không bi t vì tôi không 

thấy ông B đi lại  uanh khu vực đ .  au khi tôi chuyển như ng lại đất thì mọi 

người c ng đi chung trên con đường n y v o thời gian n o thì tôi không r . Nay 

ông B khởi kiện ông N yêu cầu công nh n con đường l  lối đi chung thì tôi 

không đồng ý; vì con đường đang tranh chấp một phần  o chính tôi mở trên đất 

c a tôi, phần còn lại ông N mở sau n y cũng nằm trong phần  iện tích đất c a 

tôi,  o đ  con đường n y thuộc  uy n sở hữu c a ông N ch  không phải l  lối đi 

chung.  

+ Ông NLC2 trình bày: Vào khoảng tháng   năm 1  5, tôi c  nh n 

chuyển như ng c a ông Nguyễn Phước Nguyên một lô đất trống khoảng   – 8 

s o, khi đ  trên đất đã c  một con đường chạy thẳng t  đường liên thôn xuống 

suối v  các hộ xung  uanh c ng đi chung trên con đường n y.  au đ ,  o con 

đường nằm chính giữa rẫy c a tôi nên việc đi lại c  bất tiện, nên tôi đã th a 

thu n với những hộ xung  uanh l  chuyển con đường t  giữa rẫy sang phần biên 

 một m t giáp đất c a ông S, một m t giáp đất c a tôi – nay l  đất c a ông N, 

phần đuôi đất giáp với đất c a ông B v  một số hộ khác), những hộ xung  uanh 

n y sẽ ti p t c đi trên con đường đ  v  ch a lại cho tôi một h ng c . Các bên chỉ 

th a thu n miệng với nhau ch  không l p th nh văn bản, những hộ th a thu n 

khi đ  c  ông B v  một số hộ li n k  đất ông B còn c  thể l  ai thì tôi không 

nhớ. Đ n khoảng tháng 4 ho c tháng 5/1  6, tôi sang như ng lại to n bộ phần 

đất n i trên cho ông  ồ Công M, sau đ  ông M sang như ng lại cho ai thì tôi 

không r . Khi sang như ng cho ông M, trong giấy sang như ng tôi không đ  

c p đ n con đường nhưng tôi c  th a thu n miệng với ông M l  con đường l  

đường đi chung c a những hộ xung  uanh, ông M phải c  trách nhiệm cho mọi 

người c ng đi lại trên con đường n y.  iện nay tôi chỉ bi t ông M đang ở xã 

NK, huyện AN, tỉnh Bình Đ nh, còn đ a chỉ c  thể như th  n o thì tôi không 

bi t. Đối với con đường cũ thì  o tôi đã trồng c  phê lên nên hiện nay không còn 

 ấu v t gì. Tôi khẳng đ nh to n bộ con đường hiện nay đang tranh chấp l   o tôi 

tự mở.  

- Ông NLC3 trình bày:   o năm 1  5, tôi c  đ n l m công cho ông Cao 

Thanh B tại khu vực thôn X, xã R, huyện H.  úc n y tôi đã thấy c  con đường 

v o rẫy c a ông Cao Thanh B đi  ua đất c a ông NLC2  hiện l  đất c a ông N 

bây giờ).  úc n y tôi thấy mọi người l m rẫy ở khu vực n y đ u đi chung  ua 

con đường n y.  úc đ , con đường rộng khoảng 2 –   m gì đ .  
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Theo tôi bi t con đường tranh chấp n y đã hình th nh t  lâu. Mọi người 

 ân trong khu vực n y đ u đi chung trên con đường n y. Tuy nhiên, hiện nay 

con đường n y thuộc đất c a ai tôi không bi t.          

- Ông NLC4 trình bày:   o năm 1  5 tôi thường xuyên chở h ng cho 

ông Cao Thanh B tại khu vực tại khu vực thôn X, xã R, huyện H.  úc n y tôi đã 

thấy c  con đường v o rẫy c a ông Cao Thanh B đi  ua đất c a ông NLC2  hiện 

l  đất c a ông N bây giờ).  úc n y tôi thấy mọi người l m rẫy ở khu vực n y 

đ u đi chung  ua con đường n y.  úc đ , con đường rộng khoảng 2 –   m gì đ . 

Theo tôi bi t con đường tranh chấp n y đã hình th nh t  lâu. Mọi người  ân 

trong khu vực n y đ u đi chung trên con đường n y. Tuy nhiên, hiện nay con 

đường n y thuộc đất c a ai tôi không bi t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội  ung đơn khởi 

kiện.  

- Đại  iện  K N  tỉnh Đắk  ắk phát biểu ý ki n giải  uy t v  án như 

sau:  

+     tố t ng: Trong  uá trình giải  uy t v  án, t  khi th  lý cho đ n ng y 

xét x  v  án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán v   ội đồng xét x , 

Thư ký đã thực hiện đúng v  đầy đ  các  uy đ nh c a pháp lu t v  tố t ng  ân 

sự, đưa v  án ra xét x  đúng hạn lu t đ nh, th  t c mở phiên tòa đảm bảo.  

+    nội  ung v  án: Qua phân tích đánh giá các t i liệu ch ng c  c  

trong hồ sơ v  án đại  iện  iện kiểm sát tham gia phiên tòa đ  ngh  như sau:  

 iệc ông B khai con đường l   o các hộ  ân tự l p v  không nằm trong 

 iện tích đất c a ông N nhưng không c  ch ng c  ch ng minh. Ngo i ra ông B 

cho rằng gia đình b  N ông Khương cản trở không cho gia đình ông B v  các hộ 

 ân đi trên con đường  iện tích 1 5m
2
 l  không đúng với thực t . Bởi lẽ hiện tại 

các hộ  ân khác vẫn đi lại bình thường v  không ai c  tranh chấp v  lối đi với 

gia đình ông N, riêng ông B hiện tại vẫn đi lại trên con đường tranh chấp bằng 

xe máy. Trong sơ đồ giải th a đo vẽ năm 1    cũng không thể hiện con đường 

đang tranh chấp.  o đ  việc ông B khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông N phải 

tháo    b  tr  r o v  trả lại con đường đi chung cho các hộ  ân c   iện tích 

175m
2
 l  không c  cơ sở chấp nh n. 

   yêu cầu h y GCNQ   đất số Đ 5 15 5  o UBN  huyện H cấp ng y 

20/0 /2004 đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 1 ,  iện tích 8. 85m2 cấp cho 

hộ ông Phan  ăn N: Căn c  v o hồ sơ xin cấp đất thì UBN  huyện H đã cấp đất 

cho hộ ông N đúng  uy đ nh, v  trong  iện tích 8. 85m
2
 không thể hiện đường 

đi đang tranh chấp nên việc ông B yêu cầu h y một phần Giấy CNQ  Đ cấp 

cho hộ ông N l  không c  căn c . Vì v y, đ  ngh   ĐXX áp   ng các Đi u 26, 

136



10 
 

34, 37, 146, 147, 157, 158, 207, 208, 227, 228 Bộ lu t Tố t ng  ân sự năm 

2015; Áp   ng Đi u 254 Bộ lu t  ân sự năm 2015; Đi u 1 1  u t Đất đai năm 

201 ; Áp   ng Ngh   uy t số  26/2016/NQ – UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

c a Ủy ban Thường v  Quốc hội  uy đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu nộp, 

 uản lý v  s    ng án phí, lệ phí Tòa án. Đ  ngh :  

 Không chấp nh n to n bộ yêu cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B đối 

với các yêu cầu sau:  

- Công nh n lối đi c   iện tích 1 5, m
2
 tại th a đất số 82, tờ bản đồ số 1  

tại thôn X xã R, huyện H, tỉnh Đắk  ắk l  lối đi chung.  

-   y một phần Giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất  o UBN  huyện H 

cấp ng y 20/ /2004 cho hộ ông Phan  ăn N đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 

1 ,  iện tích 8.385m
2
. 

   án phí v  chi phí tố t ng: Đ  ngh   ĐXX giải  uy t theo  uy đ nh c a 

pháp lu t. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N: 

 [1]    tố t ng: Tại phiên tòa hôm nay những người c   uy n l i ngh a v  

liên  uan l : Bà Đ ng Th  Đ; v  chồng ông Phan  ăn Q, bà Nguyễn Th  Kim 

T1, bà Trần Th  Công  , ông  ê Ti n Th đã c  văn bản t  chối tham gia tố t ng 

v  việc vắng m t những người liên  uan  n y l  lần th  hai; đại  iện Ủy ban 

nhân  ân huyện H c  đơn xin xét x  vắng m t; đại  iện Ngân h ng thương mại 

cổ phần S m c    đã đư c Tòa án triệu t p h p lệ nhưng vẫn vắng m t.  o đ , 

căn c  v o Đi u 22 , Đi u  228 Bộ lu t Tố t ng  ân sự để xét x  vắng m t 

những người trên.  

    uan hệ pháp lu t v  thẩm  uy n giải  uy t: Đây l  tranh chấp v  lối 

đi chung v  yêu cầu h y giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất  uy đ nh tại  khoản 

  Đi u 26, Đi u  4, Đi u 35 c a Bộ lu t Tố t ng  ân sự; khoản 4 Đi u  2 c a 

 u t Tố t ng h nh chính nên thuộc thẩm  uy n giải  uy t c a Tòa án nhân  ân 

tỉnh Đắk  ắk. 

[2] .    nội  ung:  

[2.1]. Xét đơn khởi kiện c a nguyên đơn ông Cao Thanh B yêu cầu công 

nh n con đường đang tranh chấp l  lối đi chung,  ội đồng xét x  thấy rằng: 

Theo nguyên đơn ông Cao Thanh B cho rằng v  nguồn gốc lối đi đang 

tranh chấp:  Năm 1  1, gia đình ông Cao Thanh B khai hoang đư c một th a 

rẫy với  iện tích  .840m
2 
tại xã R, huyện H v  đã đư c cấp giấy ch ng nh n 

 uy n s    ng đất số P 0  616 năm 2001 đối với 02 th a 55 v  70.  au rẫy c a 

ông B l  rẫy c a các hộ ông  ê  ồng    hiện nay đã ch t), ông Phạm  ải T2, 02 
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người em c a ông Phan  ăn N v  ti p giáp với đất c a ông Phan  ăn N. Gia 

đình ông B v  các hộ c  rẫy ở đây đ u đi chung trên con đường  ẫn v o rẫy n y 

t  trước năm 1  1,cho đ n nay không c  ai tranh chấp. Năm 1  8, khi ông N 

nh n chuyển như ng đất c a ông Lê Minh H1 thì đã c  một phần con đường. 

Đ n ng y 01/ /2018, gia đình ông N đã tự ý đ o mương v  chôn nhi u tr  gỗ 

trên con đường n y, l m cho gia đình ông B v  các hộ li n k  không c  lối đi 

v o rẫy c a mình. Nay ông Bình khẳng đ nh l  lối đi chung v  yêu cầu ông N 

phải tháo    cổng v  trả lại lối đi chung c   iện tích 2,5m x 70m = 175m
2
 v  

khẳng đ nh ông cương  uy t không đồng ý b   ti n ra để  mua lối đi n y, vì  đây 

l  lối đi chung. Tại phiên tòa hôm nay ông B khẳng đ nh việc ông cho rằng l  lối 

đi chung chỉ  ựa v o tính l ch s  c a con đường v  lời khai c a một số người 

l m ch ng ch   ông không c  bất k  t i liệu, ch ng c  gì ch ng minh l  lối đi 

chung. 

Xét lời khai c a c a những người l m ch ng, đ c biệt l  lời khai c a 

những người đã l  ch  s    ng phần đất tranh chấp trước đây l  ông NLC1 thì 

cho rằng con đường n y l  ông tự mở ra v  l  phần đất ông mở ra để đi ch  

không phải l  lối đi chung v  l  đất c a ông N. Người l m ch ng l  ông NLC2 

l  người nh n chuyển như ng đất c a ông  NLC1 thì cho rằng đây l  lối đi 

chung ch  không phải đất c a ông N. Tuy nhiên, lời khai c a những người l m 

ch ng không c  bất k  giấy tờ, t i liệu n o để ch ng minh cho lời khai c a 

mình. Tất cả các giấy tờ chuyển như ng vi t tay c a các bên liên  uan đ n con 

đường đang tranh chấp thì không c  t i liệu n o đ  c p hay khẳng đ nh c  lối đi 

chung. M t khác, ông B cho rằng lối đi đang tranh chấp l  lối đi chung, nhưng 

v o năm 2001, ông Cao Thanh B đư c cấp giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất, 

trong đ  không thể hiện c  lối đi chung nhưng ông B không c  ý ki n hay khi u 

nại gì. 

M t khác, theo biên bản  minh ng y 04/6/201  v  ng y 13/6/201  tại Chi 

nhánh  ăn phòng Đăng ký đất đai huyện H v  sơ đồ giải th a đo đạc năm 1    

thì: Giữa th a đất số 55,  iện tích 2.960m
2
 v  th a đất số  0,  iện tích 4.890m

2
 , 

tờ bản đồ số 1  đất  o ông Cao Thanh B  uản lý, s    ng) v  th a đất số 82, tờ 

bản đồ số 1 ,  iện tích 8. 85m
2
  đất  o ông Phan  ăn N  uản lý, s    ng) 

không thể hiện c  con đường đi chung n o. Th a đất số 55 không ti p giáp với 

th a đất số 82. 

T  những nh n đ nh trên,  ội đồng xét x   thấy rằng yêu cầu khởi kiện 

c a ông Cao Thanh B v  việc buộc ông N phải tháo    h ng r o v  trả lại lối đi 

đang tranh chấp c   iện tích 2,5m x 70m = 175m
2
  l  lối đi chung l  không c  

căn c  để chấp nh n. 
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Trông  uá trình tham gia tố t ng ông Bi  đã đư c Tòa án l m việc v  giải 

thích  các  uy đ nh c a pháp lu t tuy nhiên ông B cương  uy t không đồng ý 

việc thanh toán ti n  cho ông N để  c  lối đi chung m  chỉ khởi kiện yêu cầu Tòa 

án công nh n đây l  lối đi chung để buộc ông N phải tháo    h ng r o.  ì v y 

 ội đồng xét x  căn c  khoản 1 Đi u 5 Bộ lu t tố t ng  ân sự  uy đ nh  v  

 uy n  uy t đ nh v  tự đ nh đoạt c a đương sự để giải  uy t trong phạm vi khởi 

kiện c a ông B. N u ông B không c  lối đi n o khác thì c   uy n khởi kiện v  

yêu cầu ch  sở hữu bất động sản vây bọc   nh cho mình một lối đi h p lý trên 

phần đất c a họ th nh một v  kiện riêng theo  uy đ nh c a pháp lu t. 

[2.2]. Xét yêu cầu khởi kiện đ  ngh  h y giấy ch ng nh n  uy n s    ng 

đất đối với th a đất số 82, tờ bản đồ số 1 ,  iện tích 8 85m
2
  o Ủy ban nhân 

 ân huyện H cấp ng y 20/ /2004 cho hộ ông Phan  ăn N.  ĐXX thấy rằng:  

 o đã nh n đ nh ở trên, con đường đang tranh chấp không phải l  lối đi chung, 

trong sơ đồ giải th a đo vẽ năm 1    cũng không thể hiện con đường đang tranh 

chấp nên việc UBN  huyện H cấp GCNQ   đất cho hộ ông N với  iện tích 

8.385m
2
 bao gồm cả phần  iện tích con đường l  đúng trình tự, th  t c  o pháp 

lu t  uy đ nh.  o đ  yêu cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B đ  ngh  h y 

GCNQ   đất c a hộ ông Phan  ăn N l  không c  căn c  để chấp nh n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[3]    chi phí tố t ng v  án phí  ân sự sơ thẩm: 

[3.1].     chi phí  đ nh giá v  xem xét thẩm đ nh tại chỗ:  o không đư c 

chấp nh n to n bộ đơn khởi kiện, nên nguyên đơn ông Cao Thanh B phải ch u 

1.800.000 chi phí xem xét thẩm đ nh tại chỗ v  đ nh giá t i sản v  ông B đã nộp 

đ . 

Ghi nh n việc ông Phan  ăn N tự nguyện ch u 2.500.000 đồng chi phí 

xem xét thẩm đ nh tại chỗ lần hai v  ông N đã nộp đ . 

[3.2].    án phí  ân sự sơ thẩm: 

Do không đư c chấp nh n to n bộ yêu cầu khởi kiện nên nguyên đơn ông 

Cao Thanh B phải ch u to n bộ án phí  ân sự sơ thẩm là  00.000đ.  

B  đơn ông Phan  ăn N không phải ch u án phí  ân sự sơ thẩm. 

  ì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

- Áp   ng khoản 1 Đi u 5, khoản 9 Đi u 26, Đi u  4, Đi u   , các Đi u 

146, 147, 157, 158, 207, 208, 22 , 228 Bộ lu t Tố t ng  ân sự năm 2015.  

- Áp   ng  Đi u 245, Đi u 246 v  Đi u 24  c a Bộ lu t  ân sự năm 

2015; Đi u 1 1, Đi u 202, 203  u t Đất đai năm 201 ; 
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- Áp   ng điểm a khoản 2 Đi u 2 , khoản 1 Đi u  2 Ngh   uy t số 

326/2016/NQ – UBT Q 14 ng y  0/12/2016 c a Ủy ban Thường v  Quốc hội 

 uy đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu nộp,  uản lý v  s    ng án phí, lệ phí Tòa 

án. 

Tuyên x :  

[1].  Không chấp nh n to n bộ yêu cầu khởi kiện c a ông Cao Thanh B 

đối với các yêu cầu ông Phan  ăn N tháo    v  trả lại lối đi c   iện tích 2,5m x 

70m = 175m
2
 l  lối đi chung v  h y Giấy ch ng nh n  uy n s    ng đất  o 

UBN  huyện H cấp ng y 20/ /2004 cho hộ ông Phan  ăn N đối với th a đất số 

82, tờ bản đồ số 1 ,  iện tích 8.385m
2
. 

Ông B c   uy n khởi kiện v  yêu cầu ch  sở hữu bất động sản vây bọc 

  nh cho mình một lối đi h p lý trên phần đất c a họ th nh một v  kiện riêng 

theo  uy đ nh c a pháp lu t. 

[2].    chi phí tố t ng v  án phí  ân sự sơ thẩm:  

 2.1].     chi phí  đ nh giá v  xem xét thẩm đ nh tại chỗ: Ông Cao Thanh 

B phải ch u 1.800.000 chi phí xem xét thẩm đ nh tại chỗ v  đ nh giá t i sản v  

ông B đã nộp đ . 

Ghi nh n việc ông Phan  ăn N tự nguyện ch u 2.500.000 đồng chi phí 

xem xét thẩm đ nh tại chỗ lần hai v  ông N đã nộp đ . 

  2.2].    án phí  ân sự sơ thẩm: 

Ông Cao Thanh B phải ch u  00.000 đồng ti n án phí sơ thẩm, đư c khấu 

tr  số ti n  00.000 đồng tạm  ng án phí ông B đã nộp theo biên lai số 

AA/2017/0000921 ngày 20/4/2018 tại Chi c c Thi h nh án  ân sự huyện H. Ông 

Cao Thanh B đư c nh n lại  00.000đ ti n tạm  ng án phí  ân sự sơ thẩm theo 

biên lai số AA/201 /0008810 ng y 25/ /2018 tại Chi c c Thi h nh án  ân sự 

huyện H. 

Ông Phan  ăn N không phải ch u án phí  ân sự sơ thẩm. 

    uy n kháng cáo: Đương sự, người đại  iện h p pháp cho đương sự 

c  m t tại phiên tòa đư c  uy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng y kể t  

ngày tuyên án.  

Các đương sự, người đại  iện h p pháp cho đương sự vắng m t đư c 

 uy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng y kể t  ng y nh n đư c bản án, 

ho c bản án đư c niêm y t công khai. 
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Nơi nhận: 
- TAN CC tại Đ  Nẵng; 

-  K N CC tại Đ  Nẵng; 

-  K N  tỉnh Đắk  ắk; 

- C c T A   tỉnh Đắk  ắk; 

- Chi c c T A   huyện H; 

- Đương sự; 

-  ưu  p, hồ sơ… 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 Trần Anh Tuấn 
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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:  113/2018/DS-PT 

Ngày: 19-6-2018. 
V/v: “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu  

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Thanh Sỹ 

                            Bà Vũ Thị Thu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quốc Bình – Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ông Nguyễn Đình 

Thắng - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 56/2018/TLPT-DS ngày 24 tháng 4 năm 2018 

về việc: “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/DS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố BH, tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2018/QĐ-PT ngày 04 tháng 5 

năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn:  

1. Ông Trần Quang H1, sinh năm 1937. 

Địa chỉ: Số A, tổ B, khu phố C, Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

2. Ông Vũ Bá H2, sinh năm 1946. 

Địa chỉ: Số E, tổ B, khu phố C, Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của ông H1 và ông H2: Ông Nguyễn Trọng T1, 

sinh năm 1959 (Văn bản ủy quyền ngày 03/02/2015). 

Địa chỉ: Số F đường G, Phường H, TP.BH, tỉnh Đồng Nai 

- Bị đơn: Bà Phạm Thị Tuyết H1, sinh năm 1964. 

Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1958. 

Cùng địa chỉ: Số I, tổ B, khu phố C, Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai.  

Ông Đ ủy quyền cho bà H1 theo văn bản ủy quyền ngày 25/4/2016.     

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Phạm Thị H2, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Số K, tổ B, khu phố C, Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

2. Ông Bùi Văn T2, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Số L, ấp M, xã N, huyện TB, tỉnh Đồng Nai. 
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3. Ông Đinh Đức C, sinh năm 1972. 

    Bà Trần Thị Minh Tr, sinh năm 1974. 

Cùng địa chỉ: Số O, khu phố C, Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

4. Ông Nguyễn Đức H3, sinh năm 1984. 

    Ông Nguyễn Hoàng M, sinh năm 1987. 

    Ông Nguyễn Mạnh T3, sinh năm 1989. 

    Bà Nguyễn Thị Thảo Ng, sinh năm 1991. 

    Ông Phan Anh Th, sinh năm 1991. 

Cùng địa chỉ: Số P, tổ B, khu phố C, Phường D, TP. BH, tỉnh Đồng Nai. 

5. Ủy ban nhân dân TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn L - Phó Chủ tịch UBND TP.BH. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND TP.BH: Ông Trần 

Thanh C - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố BH. 

6. Ủy ban nhân dân Phường D, TP.BH, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện: Ông Nguyễn Anh T4, chức vụ: Chủ tịch UBND Phường D, 

TP. BH, tỉnh Đồng Nai. 

 (Ông T1, bà H1 có mặt, những người khác vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm; 

- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Trọng T1 trình 

baøy:  

Nguyên vào năm 1954, các hộ dân đến khai phá khu đất thuộc giáo xứ Hà 

Nội để làm nhà và trồng trọt, họ có mở một đường đi rộng 3,5m – 4,5m lối với 

đường vào Khu phát triển nay là đường vào Nhà máy nước Thiện Tân, đi Vĩnh 

Cửu cho thuận tiện, có bắc một cầu sắt qua con suối cạn để đi. Con đường này gia 

đình ông H1, ông H2 đã sử dụng ổn định từ năm 1954 đến năm 2010 việc họ sử 

dụng con đường này một cách công khai, bà con nhân dân trong khu vực ai cũng 

biết . 

Thửa đất số 52, 64, tờ bản đồ số 32, phường D hiện gia đình bà Phạm Thị 

Tuyết H1, ông Nguyễn Văn Đ sử dụng; thửa đất số 54, tờ bản đồ số 32, phường D 

gia đình bà Phạm Thị H2, ông Bùi Đức T2 sử dụng và thửa đất số 53, tờ bản đồ số 

32, phường D gia đình ông Đinh Đức C sử dụng, đều có một phần nằm trong con 

đường đi chung nêu trên. Khi Nhà nước quy hoạch mở đường vào Nhà máy nước 

Thiện Tân thì hộ bà H1, ông Đ cho đặt cống và san lấp con suối cạn tận dụng mặt 

bằng để rửa xe. Lợi dụng việc đó bà H1, ông Đ, bà H2 rào con đường lại và kê 

khai xin cấp giấy chứng nhận luôn diện tích con đường. Thửa đất số 64, tờ bản đồ 

số 32 đã được UBND thành phố Biên Hòa cấp trong GCNQSDĐ số AH 123456 

ngày 02/03/2007 cho bà H1, ông Đ. Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 32, phường D, 

nguyên trước đây của ông Hoàng Văn M và bà Bùi Thị H sử dụng, khi kê khai 

đăng ký ông M, bà H kê khai luôn phần đất con đường đi chung nên đã được 

UBND thành phố Biên Hòa cấp GCNQSDĐ số AĐ 000000. Sau đó ông M, bà H 

chuyển nhượng cho bà H1, ông Đ. Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 32 bà H2, ông T2 

sử dụng cũng đã được UBND tp Biên Hòa cấp GCNQSĐD số BA 000111 nhưng 

chưa phát hành.   
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Năm 2012, hộ bà H1, ông Đ đã làm đơn gửi UBND phường D, đồng ý trả  

lại con đường cũ để bà con đi, nhưng có yêu cầu UBND phường hỗ trợ cho phí đặt 

cống và san lấp mặt bằng số tiền là 35.000.000đồng (Ba mươi năm triệu đồng), 

phần hỗ trợ này do UBND phường D chịu trách nhiệm, ông H1, ông H2 không có 

ý kiến gì; Ngày 08/12/2014, UBND phường đã tổ chức hòa giải tranh chấp quyền 

sử dụng đất (con đường đi) giữa nguyên đơn với bà H1, ông Đ, bà H2 nhưng hòa 

giải không thành; 

Diện tích quyền sử dụng đất (con đường đi) mà ông H1, ông H2 tranh chấp 

với bà H1, ông Đ thuộc các thửa 52, 64 tờ bản đồ số 32 là 45,7m
2
, với bà H2, ông 

T2 thuộc thửa 54 tờ bản đồ 32 là 49,4m
2
, với ông C thuộc thửa 53, tờ bản đồ 32 là 

10,7m
2
, tổng diện tích mà các hộ đang sử dụng diện tích con đường là khoảng 

104,8m
2
. 

Nay nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bà Phạm Thị Tuyết H1, ông Nguyễn 

Văn Đ, bà Phạm Thị H2, ông Bùi Đức T2, ông Đinh Đức C mở lại con thường 

theo nguyên trạng mốc ranh bản vẽ kỹ thuật hiện trạng khu đất số 6933/2015 ngày 

13/10/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh thành phố 

BH lập, đồng thời tuyên hủy một phần GCNQSDĐ số AH 123456 và GCNQSDĐ 

số AĐ 000000 mà UBND thành phố Biên Hòa đã cấp cho ông Đ, bà H1, 

GCNQSDĐ số BA 000111 mà UBND thành phố BH cấp cho bà H2, ông T2, liên 

quan đến phần đất của con đường nêu trên. 

- Bị đơn và đại diện theo ủy quyền ông Đ là bà Phạm Thị Tuyết H1 trình 

baøy: 

Bà H1, ông Đ sử dụng thửa đất số 64 tờ bản đồ số 32, phường D, thành phố 

BH, tỉnh Đồng Nai có diện tích là 152,7 m
2
. Năm 2006 ông bà được Sở Tài nguyên 

và Môi trường cấp GCNQSDĐ số AH 123456. Nguồn gốc đất của bố mẹ nuôi để 

lại cho ông bà sử dụng từ năm 1985 đến nay. Năm 2004, ông bà mua thêm thửa đất 

của ông Hoàng Văn M liền kề và đã được cấp GCNQSDĐ số AD 000000 với tổng 

diện tích sử dụng là 94,4 m
2  

có mặt tiếp giáp với suối nên ông bà đã làm một cây 

cầu sắt ngang 01m dài 09m thông ra đường nhà máy nước Thiện Tân nay là đường 

Hoàng Văn Bổn để phục vụ cho công việc kinh doanh của gia đình. Một số hộ dân 

thuộc tổ B khu phố C, phường D, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có công việc 

cần đi ra đường nhà máy nước Thiện Tân vẫn xin đi nhờ qua phần đất nhà ông bà, 

vì tình làng nghĩa xóm nên ông bà đã đồng ý. Đến năm 2007 ông bà nâng cấp, đặt 

cống, đổ đất và bỏ cây cầu sắt đi. Vì nhu cầu sử dụng đất của gia đình cũng như để 

đảm bảo về an toàn tài sản, ông bà không đồng ý cho các hộ dân đi nhờ nữa và đã 

làm cổng sắt rào. 

Trên mỗi thửa đất ông bà có xây một căn nhà, về con đường đi mà nguyên 

đơn mô tả như trong bản vẽ chỉ đi qua phần đất chứ không lấn vào phần nhà đã xây 

dựng. Nay ông H1, ông H2 khởi kiện yêu cầu mở lối đi như bản vẽ 6933/2015 

ngày 13/10/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên 

Hòa, ông Đ bà H1 không đồng ý.   

Đối với việc san lấp cống trước đây vợ chồng bà H1 ông Đ đã san lấp hết số 

tiền là 45.000.000đ. Năm 2012 các hộ dân khiếu nại ra phường yêu cầu hòa giải, 

ông bà có đồng ý nếu các hộ dân trả lại cho ông bà 35.000.000đ thì ông bà đồng ý 
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mở rào cho các hộ dân tiếp tục đi nhưng các hộ dân không đồng ý. Nay ông H1 

ông H2 kiện yêu cầu mở lối đi chung ông bà không đồng ý và cũng không có yêu 

cầu gì về số tiền trên. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Phạm Thị H2 trình bày: 

Khoảng năm 1999 bà có nhận tặng cho thửa đất số 54, tờ bản đồ số 32, 

phường D từ vợ chồng ông Nguyễn Văn Đ và bà Phạm Thị Tuyết H1 với hình thức 

viết tay. Từ khi nhận đất, bà là người trực tiếp quản lý sử dụng và bà với bà H1, 

ông Đ có tự mở một lối đi trên phần đất của mình nhưng do có nhiều người qua lại, 

mất an ninh nên ông Đ, bà H1 đã rào lại. Bà không đồng ý với đơn khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Ông Bùi Đức T2 trình bày: 

Ông và bà H2 trước đây là vợ chồng, do mâu thuẫn từ năm 1984 nên ông và 

bà H2 không con chung sống với nhau nữa. Việc bà H2 mua bán đất và kê khai 

đăng ký đất như thế nào ông không hề hay biết. Việc ông Nguyễn Quang H1 và Vũ 

Bá H2 khởi kiện ông không có ý kiến gì. 

Ông Đinh Đức C, bà Trần Thị Minh Tr trình bày: 

Từ nhỏ bà Tr đã đi lại trên con đường chung này. Vào năm 2000 ông C bà 

Tr có mua thửa đất số 53, tờ bản đồ số 32 của bà Kiều Thị Th diện tích là 64,3m
2
,
 

toàn bộ là đất thổ cư. Trong diện tích nêu trên có một phần là đất đường đi chung, 

khi xây dựng nhà trên thửa đất này thì ông bà có để lại một phần đất làm đường đi 

chung. Ngày trước khi mua đất làm nhà, ông bà và ông Đ cũng có lần thỏa thuận 

nói chừa đường đi chung. Ông bà làm nhà khoảng 50m
2 

trong tổng số đất 64,3m
2
. 

Nhưng được một thời gian ông Nguyễn Văn Đ và bà Phạm Thị Tuyết H1 không 

cho đi, gây cản trở và làm cổng chiếm toàn bộ con đường. Tại biên bản thỏa thuận 

về ranh giới thửa đất của bà Kiều Thị Th có ghi từ số 1+2 giáp đường đi chung. 

Ông C bà Tr cam đoan không tranh chấp, không yêu cầu bồi thường nếu đó là 

đường đi chung. 

Ông Nguyễn Đức H3, ông Nguyễn Hoàng M, ông Nguyễn Mạnh T3, bà 

Nguyễn Thị Thảo Ng, ông Phan Anh Th trình bày: 

Các ông bà là con ruột và con rể của bà Phạm Thị Tuyết H1 và ông Nguyễn 

Văn Đ và ở trên hai diện tích đất tranh chấp thửa là 52 và 64, tờ bản đồ số 32 

phường D.  Đất thuộc quyền sử dụng của bà H1, ông Đ nên các ông bà không có ý 

kiến gì.  

Đại diện UBND TP BH - ông Nguyễn Tấn L trình bày:  

Qua rà soát hồ sơ, ông L trình bày ý kiến như sau: 

1. Thửa đất số 64 có nguồn gốc của ông Vũ Văn Th và bà Nguyễn Thị Nh sử 

dụng cất nhà ở từ năm 1954 (có trích sao Nghị định do Ty Điền địa BH cấp ngày 

06/5/1970, diện tích: 0
M

.02
s
). Năm 1974 ông Th chết, năm 1985 bà Nh chết, Hội 

đồng gia tộc thống nhất đồng ý để lại cho ông Nguyễn Văn Đ và bà Phạm Thị 

Tuyết H1 thừa kế sử dụng. Ngày 15/7/1989 ông Đ, bà H1 được Sở Xây dựng Đồng 

Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 00000/CN.SHN. Ngày 10/6/1999 
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ông Đ, bà H1 lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 

đất số 64, tờ bản đồ số 32, diện tích 152,7m
2
 (đã cắt trừ phần diện tích chuyển 

nhượng cho bà Phạm Thị H2). Ngày 02/3/2007, UBND thành phố ký cấp Giấy 

chứng nhận số AH 123456 cho ông Đ, bà H1 sử dụng tại thửa đất 64, tờ bản đồ số 

32 với diện tích được công nhận là 152,7m
2
 đất ở tại đô thị. Việc Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ký cấp Giấy chứng nhận cho ông 

Nguyễn Văn Đ và bà Phạm Thị Tuyết H1 tại thửa đất 64, tờ 32 diện tích 152,7m
2 
là 

đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.  

2. Thửa đất số 54 có nguồn gốc đất do ông Vũ Văn Th và bà Nguyễn Thị Nh 

sử dụng. Năm 1985 bà H1 được thừa kế. Năm 1990 bà H1 xây dựng nhà, đến năm 

1999 chuyển nhượng lại nhà, đất cho bà Phạm Thị H2 (có giấy tay chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa 02 chủ sử dụng) sử dụng ổn định đến nay không tranh 

chấp.  Ngày 12/6/1999, bà H2 lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận và được UBND 

phường D lập Biên bản họp xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 

sử dụng đất ở theo NĐ 60/CP tại thửa số 54, tờ bản đồ số 32 với diện tích 172,8m
2
 

(có Biên bản thỏa thuận ranh giới và chữ ký của các chủ sử dụng đất liền kề). Ngày 

15/7/2006, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ kỹ 

thuật thửa đất (có kiểm tra thực địa ngày 26/5/2006) đối với thửa đất số 54, tờ bản 

đồ số 32, diện tích 172,8m
2
. Ngày 29/12/2009, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất thành phố Biên Hòa đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Phòng Tài nguyên và Môi 

trường lập Tờ trình số 0011/TTr-TNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Phạm Thị H2 và ông Bùi Văn T2, nên đã được UBND thành phố 

BH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 00000 cho bà H2, ông T2 được 

quyền sử dụng đất tại thửa số 54, tờ bản đồ số 32, với diện tích được công nhận là 

172,8m
2
 đất ở tại đô thị. Việc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố 

BH đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND 

thành phố ký cấp Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị H2 tại thửa đất 54, tờ bản đồ 

số 32, diện tích 172,8m
2 
là đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.  

3. Thửa đất số 52 có nguồn gốc đất do cha mẹ ông Hoàng Văn M khai phá 

năm 1960 và đến năm 1977 cha mẹ chết, ông M được thừa kế và sử dụng đến nay. 

Ngày 10/6/1999, ông M lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất tại thửa 

52, tờ bản đồ số 32, diện tích 94,4m
2
 nên đã được UBND phường D lập Biên bản 

họp xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo NĐ 

60/CP. Ngày 15/3/2006, Phòng Tài nguyên và Môi trường có lập Tờ trình số 

XX/TT-TNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 52 

nêu trên. Ngày 09/6/2006, UBND thành phố BH đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AĐ 00000 cho ông Hoàng Văn M và bà Bùi Thị H, với diện tích được 

công nhận là 94,4m
2
 đất ở tại đô thị. Ngày 24/02/2012, ông Hoàng Văn M và bà 

Bùi Thị H đã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn 

Văn Đ và bà Phạm Thị Tuyết H1 sử dụng. Ngày 09/3/2012, Văn phòng Đăng ký 

quyền sử dụng đất thành phố BH đã thẩm tra hồ sơ, ký xác nhận Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AĐ 00000 ngày 09/6/2006 cho ông Nguyễn Văn Đ và bà 

Phạm Thị Tuyết H1 sử dụng căn nhà 76/3, khu phố C, phường D tọa lạc trên thửa 

đất số 52, tờ bản đồ số 32 với diện tích là 94,4m
2
. Việc ký xác nhận Giấy chứng 

nhận số AĐ 00000 ngày 09/6/2006 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
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thành phố Biên Hòa cho ông Đ và bà H1 tại thửa đất 52, tờ bản đồ số 32, diện tích 

94,4m
2 
đất ở tại đô thị là đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định. 

Việc đương sự có yêu cầu tuyên hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AH 123456 cấp ngày 02/03/2007 cấp cho ông Đ và bà H1, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AĐ 00000 mà UBND thành phố BH đã cấp cho ông 

Nguyễn Văn Đ và bà Phạm Thị Tuyết H1, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BA 000111 do UBND thành phố BH cấp cho bà Phạm Thị H2 và ông Bùi Văn T2 

là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

Đại diện UBND phường D - ông Nguyễn Anh T4 trình bày: 

Việc xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân thuộc tổ 1 và tổ 2, khu phố C và hộ 

gia đình ông Đ, bà H1 từ năm 2010 đến nay đã được UBND phường giải quyết 

nhiều lần. Tại các cuộc họp trước đây, gia đình ông Đ, bà H1 đều công nhận là có 

con đường hẻm đi qua. Ngày 01/2/2012, UBND phường đã cắm mốc ranh đường 

đi, giao cho Ban vận động làm đường, Ban khu phố để tiến hành làm đường. Tuy 

nhiên do chưa vận động được kinh phí để thực hiện nên đến cuối năm 2013, Ban 

vận động làm đường, Ban khu phố mới tiến hành làm đường. Khi tiến hành tổ chức 

làm đường thì gia đình bà H1, ông Đ không cho làm vì cho rằng phần đất làm 

đường thuộc giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình nên cản trở đồng thời xây dựng 

tường rào bít lối đi lại. UBND phường đã xuống làm việc và thu dọn vật liệu để 

người dân có thể qua lại được thuận tiện và yêu cầu hộ gia đình bà H1, ông Đ giữ 

nguyên hiện trạng. 

Bà H1, ông Đ hiện đang sử dụng thửa đất số 64, tờ bản đồ số 32, diện tích 

152,7 m
2
 được UBND thành phố BH cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AH 123456 

ngày 02/3/2007. Hộ bà Phạm Thị H2 đang sử dụng thửa đất số 54, tờ bản đồ số 32, 

diện tích 172,8 m
2
 đã được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tuy 

nhiên hộ bà H2 chưa nhận giấy chứng nhận QSDĐ. 

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì tại Nghị định cấp 

quyền sở hữu do Việt Nam cộng hòa cấp cho ông Vũ Văn Th ngày 06/5/1970 diện 

tích là 200 m
2
, tại giấy chứng nhận QSHN số 00000/CH.SHN được Sở xây dựng 

cấp cho gia đình bà H1, ông Đ ngày 15/7/1989, diện tích nhà được ghi nhận là 50 

m
2
, không ghi nhận diện tích sân vườn. Năm 1999, ông Đ, bà H1 cho tặng bà H2 

một phần diện tích nhà và đất thuộc thửa đất số 54, tờ bản đồ số 32, diện tích 172,8 

m
2
, hiện trạng thửa đất của bà H2 trên BĐĐC không có lối đi, phần diện tích đất 

còn lại của bà H1, ông Đ kê khai đăng ký hàng loạt năm 1999 và đã được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ nêu trên. Tổng diện tích 02 thửa đất là 676,5 m
2
 lớn hơn diện 

tích Nghị định cấp quyền sở hữu là 476,5 m
2
. 

Qua các buổi làm việc trước đây, các hộ dân, Ban khu phố C, gia đình ông 

Đ, bà H1 đều khẳng định là có lối đi chung được hình thành từ năm 1954 và các hộ 

dân đều qua lại từ trước đến nay nên có kế hoạch làm đường và đã được UBND 

phường cắm mốc ngoài đất. Theo các hộ dân và Ban khu phố thì năm 1995 khi khu 

vực này bị giải tỏa để xây dựng hệ thống nước Thiện Tân phía bên phải từ Quốc lộ 

1 vào bị giải tỏa 70m. Do các thửa đất này nằm trong khu vực bị giải tỏa tuyến ống 

Nhà máy nước Thiện Tân, nên năm 1998 khi đo đạc BĐĐC, các hộ đo gộp phần 

đường đi này vào các thửa 53,54 và 64, thuộc từ bản đồ số 32 để được đền bù. Tuy 

147



7 

 

nhiên, do không bị giải tỏa nên được cấp giấy chứng nhận QSDĐ như hiện nay và 

các thửa đất này đều được cấp đất ở tại đô thị nhưng trên BĐĐC lại không có 

đường đi. 

Năm 1995, phía ngoài các thửa đất này bị giải tỏa để xây dựng hệ thống cấp 

nước Thiện Tân nên con đường này bị bỏ hoang, đến năm 2015 các hộ bắt đầu cải 

tạo, san lấp suối và mặt bằng phía ngoài giáp với đường và nhà máy nước Thiện 

Tân để sử dụng và đi lại thì phát sinh tranh chấp như trên.  

Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/DS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố BH đã Tuyeân xöû: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông Trần Quang H1 và ông Vũ Bá H2 về việc “yêu cầu bà H1, ông 

Đ, bà Tr, ông C, bà H2, ông T2 phải mở con đường đi theo hình dạng và diện tích 

con đường được thể hiện trên bản đồ trạng khu đất số 6933/2015 ngày 13/10/2015 

của Vaên phoøng ñaêng kyù đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh BH được giới hạn bởi 

các mốc (2, 3 ,20 ,21 , 22, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 2) đi ngang qua các thửa 52, 53, 

54, 64, tờ bản đồ 32 phường D có diện tích 105,8m
2
; trong đó diện tích thuộc thửa 

53 là 10,7m
2
, thửa 52 là (5,6+1,3= 6,9) 6,9m

2
, thửa 54 là 38,8m

2
, thửa 64 là 49,4m

2
 

”. 

Không chấp nhận hủy một phần GCNQSDĐ số AH 123456 và GCNQSDĐ 

số AĐ 00000 mà UBND TP. Biên Hòa đã cấp cho ông Đ, bà H1, GCNQSDĐ số 

BA 000111 mà UBND TP. Biên Hòa cấp cho bà H2, ông T2. 

Ngày 12/02/2018, ông Vũ Bá H2 và ông Trần Quang H1 có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm của của Tòa án nhân dân thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Phát biểu của Đại diện VKS tham gia phiên tòa:  

Về thủ tục: Thẩm phán và Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật từ khi thụ lý đến khi xét xử và tại phiên tòa hôm nay đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật. 

Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 

của pháp luật. 

Về nội dung kháng cáo của nguyên đơn: Cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng. Đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải 

quyết lại vụ án theo thủ tục chung.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa; 

Đơn kháng cáo của nguyên đơn làm trong hạn luật định, nên được xem xét 

theo thủ tục phúc thẩm.  

[1] Về quan hệ pháp luật: Nguyên đơn ông Trần Quang H1 và ông Vũ Bá 

H2 khởi kiện yêu cầu bị đơn bà H1 và ông Đ trả lại nguyên trạng phần đất làm lối 

đi chung diện tích khoảng 45m
2
. Ngày 20/3/2017 khởi kiện bổ sung yêu cầu tranh 

chấp 104 m
2
 với các ông bà Phạm Thị H2, Đinh Đức C, Bùi Văn T2 và yêu cầu 
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hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ trên. Quan hệ pháp luật cấp sơ 

thẩm xác định là đúng. 

[2] Về tư cách đương sự: Nguyên đơn kiện tranh chấp đất với bà H2, ông 

T2, ông C và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ thì phải xác 

định người bị kiện là bị đơn. Cấp sơ thẩm xác định người liên quan là chưa chính 

xác.  

- Tại đơn khởi kiện, nguyên đơn đã nêu đường đi chung của 98 hộ dân, vì lợi 

ích của tập thể gần 100 hộ gia đình (BL 51). Tại Biên bản họp dân ngày 

21/11/2014 (BL 30) có nội dung: Toàn thể 98 hộ dân nhất trí cử hai ông H1, H2 tổ 

trưởng tổ 1 và 2 liên hệ các cơ quan giúp đỡ giải quyết đường đi… có danh sách hộ 

dân kèm theo nhưng không có ủy quyền. Như vậy việc giải quyết lối đi chung có 

liên quan đến quyền lợi của 98 hộ dân nhưng cấp sơ thẩm không làm việc để xác 

định ý kiến, yêu cầu và tư cách tham gia tố tụng của họ là bỏ sót, không đảm bảo 

quyền lợi của họ.  

[3] Tại cấp phúc thẩm, đại diện nguyên đơn khẳng định: Ông H và ông H2 

không sử dụng, không có nhu cầu đi trên đất tranh chấp mà hai ông chỉ đại diện 

cho 98 hộ dân đi kiện theo Biên bản họp dân ngày 21/11/2014 - BL 30. Việc này 

cấp sơ thẩm chưa làm rõ để xác định ông H1, ông H2 là nguyên đơn hay người đại 

diện theo ủy quyền, họ có quyền khởi kiện với tư cách nguyên đơn hay không và 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp… mà đã thụ lý và giải quyết vụ án là vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

[4] Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành hòa giải và công khai 

chứng cứ vào các ngày: 29/8/2017 và 12/01/2018, nhưng lại lập biên bản Hòa giải 

trước khi lập biên bản Công khai chứng cứ là không đúng quy định tại Điều 208 

BLTTDS, không thông báo kết quả phiên họp cho những người vắng mặt là vi 

phạm khoản 3 Điều 210 BLTTDS. Biên bản hòa giải ghi ý kiến của những người 

liên quan trong khi tất cả họ đều không có mặt là không đúng thực tế, không đúng 

quy định tại khoản 4 Điều 210 BLTTDS.  

[5] Về việc đính chính, bổ sung bản án: Sau khi phát hành bản án, ngày 

07/3/2018, Thẩm phán ban hành Quyết định sửa chữa bổ sung bản án nhưng không 

thể hiện có sự phối hợp với các thành viên của HĐXX là vi phạm Khoản 2 Điều 

268 BLTTDS.  

[6] Về nội dung kháng cáo của nguyên đơn: Tại phiên tòa phúc thẩm, đại 

diện nguyên đơn cho rằng, tại phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố BH hiện 

còn lưu giữ bản đồ số 364 phường D có thể hiện có đường đi chung nhưng đương 

sự chưa thu thập được nên chưa đủ căn cứ để giải quyết vụ án một cách chính xác.  

Do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng từ khi thụ lý đến khi 

ban hành bản án nên cần phải hủy, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ 

án. Các chứng cứ liên quan nếu có sẽ được thu thập khi vụ án được giải quyết lại 

theo thủ tục chung.  

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát là phù hợp quy định của pháp luật và 

nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 

Ông H1 ông H2 không phải chịu án phí DSPT.  

Vì các lẽ trên;  
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Áp dụng khoản 3 Điều 308 BLTTDS 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 02/2018/DS-ST ngày 30/01/2018 của 

TAND thành phố BH giải quyết: “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Trần Quang H1, ông Vũ Bá 

H2 với bị đơn bà Phạm Thị Tuyết H1, ông Nguyễn Văn Đ.  

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

3. Ông H1, ông H2 không phải chịu án phí DSPT.   

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

*Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Đồng Nai;                          
- TAND TP. BH;                                      
- Chi cục THADS TP. BH; 

- Các đương sự; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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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 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi 16 giờ 00   phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Thu 

                          Ông Ngô Thanh Sỹ 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số  56/2018/TLPT-DS ngày 24 tháng 

4 năm 2018 về việc: “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất”giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn:  

1. Ông Trần Quang Hưng, sinh năm 1937. 

Địa chỉ: Số 15/3, tổ 2, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

2. Ông Vũ Bá Hợi, sinh năm 1946. 

Địa chỉ: Số 59/3, tổ 2, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 - Bị đơn: Bà Phạm Thị Tuyết Hoa, sinh năm 1964. 

Ông Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1958. 
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Cùng địa chỉ: Số 72/3, tổ 2, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Phạm Thị Hường, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Số 72/3, tổ 2, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

2. Ông Bùi Văn Tới, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Số 97/3, ấp Độc Lập, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai. 

3. Ông Đinh Đức Cảnh, sinh năm 1972. 

    Bà Trần Thị Minh Trang, sinh năm 1974. 

Cùng địa chỉ: Số 10A/3, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

4. Ông Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 1984. 

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1987. 

    Ông Nguyễn Mạnh Tuân, sinh năm 1989. 

    Bà Nguyễn Thị Thảo Nghi, sinh năm 1991. 

    Ông Phan Anh Thiện, sinh năm 1991. 

Cùng địa chỉ: Số 72/3, tổ 2, khu phố 8B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

5. Ủy ban nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 6. Ủy ban nhân dân Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên 

tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Về tố tụng:  

Ý kiến thẩm phán 1: Về quan hệ pháp luật cấp sơ thẩm xác định là đúng. 

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên.  

Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về tư cách đương sự:  

Ý kiến thẩm phán 1: Bản án sơ thẩm xác định bà Phạm Thị Hường, ông Bùi 

Đức Tới, ông Đinh Đức Cảnh là người liên quan là chưa đúng. Chưa làm rõ ông 

Hưng ông Hợi có quyền khởi kiện hay không, chưa xác định quyền và nghĩa vụ 

của 98 hộ dân để xác định tư cách tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng và bỏ sót người tham gia tố tụng.  

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên.  
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Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về nội dung kháng cáo của bị đơn:  

Ý kiến Thẩm phán 1:  

Cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đề nghị HĐXX hủy án 

sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.  

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: Ông Hưng, ông Hợi không phải chịu án phí DSPT.   

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. 

   1. Hủy toàn bộ bản án thẩm Bản án số số 022018/DS-ST ngày 30/01/2018 

của  TAND thành phố Biên Hòa giải quyết: “Tranh chấp lối đi chung và yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Trần Quang Hưng, 

Vũ Bá Hợi với bị đơn bà Phạm Thị Tuyết Hoa, ông Nguyễn Văn Đồng.  

          3.  Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

4.  Ông Hưng, ông Hợi không phải chịu án phí DSPT.   

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

Nghị án kết thúc vào hồi 16 giờ 15  phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018.  

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thanh Sỹ   Vũ Thị Thu        Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Bản án số: 73/2018/DS-PT 

Ngày 03-5-2018 

V/v tranh chấp lối đi chung. 

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 Trương Công Bình. 

Các Thẩm phán: 1. Bà Nguyễn Thị Hằng.

2. Bà Lưu Thị Thu Hường.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Loan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Ông Nguyễn Trọng Vượng 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 16/2018/TLPT-DS ngày 

05/02/2018, về việc “Tranh chấp lối đi chung”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 

34/2017/DS-ST ngày 08/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 61/2018/QĐ-PT ngày 

02/4/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 65/2018/QĐ-PT ngày 17/4/2018, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Mậu A, sinh năm 1969; trú tại: Thôn B, xã H,

huyện K, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

Người đại diện ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trần Thị Tuyết M; trú tại: 

Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 17/9/2015), có 

mặt. 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị L, sinh năm 1934; trú tại: Thôn B, xã H, huyện K,

tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị L: Ông Nguyễn Đình 

C, sinh năm 1968; trú tại: Đường N, Phường F, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng 

(Văn bản ủy quyền ngày 19/4/2018), có mặt. 

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

3.1. Ông Phạm S, sinh năm 1981; trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk, vắng mặt. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm S: Ông Nguyễn Đình C, sinh 

năm 1968; trú tại: Đường N, Phường F, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (Văn bản 

ủy quyền ngày 19/4/2018), có mặt. 

3.2. Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Xuân H, chức vụ: Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện K (Văn bản ủy quyền ngày 19/4/2018), 

có mặt. 

3.3. Ủy ban nhân dân xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn M1, chức vụ: Cán bộ địa 

chính - Xây dựng xã H, huyện K (Văn bản ủy quyền ngày 02/4/2018), có mặt. 

4. Người làm chứng: 

4.1. Ông Nguyễn Tử D; trú tại: Thôn A, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, có 

mặt. 

4.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc H1; trú tại: Thôn J, xã H, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk, có mặt. 

4.3. Ông Nguyễn T; trú tại: Thôn J, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt.  

4.4. Ông Bùi T1; trú tại: Thôn A, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

4.5. Ông Nguyễn Văn L1; trú tại: Thôn A, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, 

vắng mặt. 

4.6. Ông Trương Hoài P; trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, 

vắng mặt. 

4.7. Ồng Lê Văn H2; trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt. 

4.8. Ông Chu Tấn C1; trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 

mặt. 

5. Người kháng cáo: Bà Trần Thị L, là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Về yêu cầu khởi kiện theo đơn khởi kiện và trình bày của người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn là bà Trần Thị Tuyết M có nội dung như sau:  

Năm 1994 ông Trần Mậu A có nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn T 

một lô đất diện tích 1.263m2 tại thôn B, xã H, huyện K, vị trí tứ cận: Phía Đông 

giáp đất bà Hồ Thị C2, phía Tây giáp đất bỏ hoang, phía Nam giáp đường đi liên 

thôn đã có từ trước (nay là đất của bà L), phía Bắc giáp đất thổ cư ông Nguyễn T. 

Đến năm 2005, ông Trần Mậu A được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AC 978xxx, ngày 13/10/2005 đối với diện tích đất 

1.263m2, thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, mang tên hộ ông Trần Mậu A. 

Để đi vào lô đất nói trên có một lối đi nối từ đường liên thôn và đi ngang 

qua phần đất của bà L vào phần đất của ông T đã chuyển nhượng cho ông A, có 
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vị trí: Phía Đông và phía Tây giáp đất bà Trần Thị L dài khoảng 18m; phía Nam 

giáp đường cái dài 4m đến 4,5m; phía Bắc giáp đất ông A dài 4m đến 4,5m. 

Nguồn gốc của con đường này được hình thành từ năm 1968, lúc đó ông Nguyễn 

T đến khai hoang, sinh sống và mở con đường này để vận chuyển nông sản. Sau 

khi nhận chuyển nhượng đất của ông T thì gia đình ông A tiếp tục sử dụng con 

đường này từ năm 1994 đến nay và đây cũng là con đường duy nhất để đi vào 

phần đất của ông A. Năm 2015, xuất phát từ việc bà L nhiều lần chặt cây, phá bờ 

rào của ông A do cha ruột ông A là ông Trần G trồng và trong quá trình sử dụng 

bà L đã lấn chiếm thu hẹp lại con đường, hiện chiều rộng còn lại chỉ khoảng hơn 

2m. 

Trong đơn khởi kiện cũng như các buổi làm việc, hòa giải tại Tòa án trước 

đây, ông A yêu cầu bà Trần Thị L và ông Phạm S trả lại con đường có chiều rộng 

4,5m, chiều dài 18m và yêu cầu tháo dỡ các công trình là gạch xây thành bờ rào 

làm thu nhỏ diện tích con đường đi, làm cản trở đến việc đi lại của gia đình ông 

A. Tuy nhiên, khi xem xét, thẩm định tại chỗ thì thấy toàn bộ diện tích lối đi nói 

trên nằm trong thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x mà Ủy ban nhân dân huyện K đã 

cấp cho bà Trần Thị L theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx 

ngày 13/11/2012. Vì vậy, ông A đã thay đổi nội dung khởi kiện, không yêu cầu 

ông Phạm S mà chỉ khởi kiện yêu cầu bà Trần Thị L trả lại diện tích lối đi đủ 

chiều rộng 4,5m (cách móng nhà ông S đã xây dựng trên đất bà L 70cm) và chiều 

dài từ đất ông A ra đường cái liên thôn là 18,5m. 

Tại bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo uỷ quyền 

của bị đơn bà Trần Thị L và ông Phạm S trình bày có nội dung như sau: 

Nguồn gốc diện tích đất của gia đình bà Trần Thị L đang sử dụng là đất 

khai hoang và gia đình bà L sinh sống từ năm 1972 đến nay. Ngày 10/9/1993, bà 

Trần Thị L được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số C 732xxx, diện tích đất được cấp là 2.014m2, thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 

0x, đất tọa lạc tại thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Lô đất có mặt phía Bắc 

giáp với đất ông Trần Mậu A, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 

thể hiện có đường đi. Tuy nhiên, thực tế trên phần đất bà L được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nói trên có một lối đi vào đất của ông Trần Mậu A có 

kích thước rộng khoảng 2m và chiều dài nối từ đường cái liên thôn vào đất của 

ông A, có vị trí: Phía Đông và phía Tây giáp đất bà L, phía Nam giáp đường cái, 

phía Bắc giáp đất ông Trần Mậu A. Lối đi này được hình thành từ năm 1972, do 

gia đình nhà ông Nguyễn T canh tác đất ở phía sau, nên bà L đã mở lối đi này 

cho gia đình ông T có lối đi vào phần đất của mình. 

Năm 2012, bà L cho con gái là Nguyễn Thị H3 và con rể Phạm S một phần 

đất trong diện tích đất đã được cấp nói trên, nên hiện nay lô đất đã được chia tách 

thành 03 thửa gồm: Thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, diện tích là 1.539m2 (Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012, đứng tên bà Trần 

Thị L); thửa đất số 3xx, tờ bản đồ số 0x, diện tích 355m2 (Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012, đứng tên bà Trần Thị L) và 

thửa đất số 3xx, tờ bản đồ số 0x, diện tích 120m2 (Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012, đứng tên ông Phạm S và bà Nguyễn 

Thị H3). Hiện nay vợ chồng ông S đã làm nhà trên phần đất bà L đã tặng cho 

nhưng vẫn giữ nguyên lối đi này, không rào chắn làm ảnh hưởng đến lối đi.  

Việc ông A khởi kiện yêu cầu buộc gia đình bà L và ông S trả lại lối đi 

chung có chiều dài khoảng 18m, rộng 4,5m và tháo dỡ hàng rào, công trình trên 

lối đi, thì bà L không đồng ý. Bà L chỉ chấp nhận dành lối đi cho ông A sử dụng 

có chiều rộng 2m và chiều dài từ đường cái liên thôn vào đất ông A dài khoảng 

18m. 

 Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện K là ông 

Nguyễn Xuân H trình bày có nội dung như sau:  

Thửa đất số 2x, diện tích 2.014m2 và thửa đất số 2x diện tích 1.263m2 nằm 

trong tờ bản đồ số 0x của xã H, được Sở địa chính tỉnh Đ (Nay là sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Đ) đo đạc giải thửa năm 1989. Năm 1993, Ủy ban nhân dân 

huyện K cùng Ủy ban nhân dân xã H, đã tiến hành thủ tục kê khai tập trung để 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở xã H, trong đó có thửa 

đất số 2x cấp cho bà Trần Thị L và thửa đất số 2x cấp cho ông Nguyễn T (Nay đã 

chuyển nhượng cho ông Trần Mậu A), thửa đất của ông A nằm phía trong thửa 

đất của bà L. Về nguyên tắc khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể 

hiện đường đi đối với từng thửa đất. Thực tế trên phần đất cấp cho bà Trần Thị L 

có con đường đi vào diện tích đất được cấp cho ông Trần Mậu A, nhưng khi làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã H đã không 

xem xét kỹ trên thực địa, nên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà 

L và ông A đã không thể hiện lối đi vào lô thửa đất của ông A là có sai sót và 

không phù hợp với thực tế. Vì vậy, đề nghị Tòa án giải quyết buộc bà L mở cho 

ông A một lối đi phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân xã H, huyện K là 

ông Trần Văn M1 trình bày có nội dung như sau: 

Quan điểm của Ủy ban nhân dân xã H thống nhất với phần trình bày của 

đại diện Ủy ban nhân dân huyện K như trên. Do khi tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân huyện K cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Mậu A và bà 

Trần Thị L, Ủy ban nhân dân xã H đã thiếu sự kiểm tra thực địa nên không ghi 

nhận con đường đi vào đất của ông Trần Mậu A trên giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hai hộ là thiếu sót, không đúng với thực tế sử dụng đất. Tuy nhiên, 

trên thực tế hiện nay con đường vào đất của ông Trần Mậu A vẫn tồn tại và gia 

đình ông A vẫn đang sử dụng con đường có chiều rộng 2,5m. Việc bà Trần Thị L 
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đồng ý trả lại 2,2m đất theo chiều ngang của đất đã cấp cho bà L để làm lối đi 

chung là hợp lý. Nếu hộ ông A đề nghị mở rộng đường đi có chiều rộng mặt 

đường là 4,5m thì hai gia đình tự thỏa thuận, nếu thỏa thuận không thành thì đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án, những người làm chứng trình bày: 

- Ông Nguyễn Tử D và bà Nguyễn Thị Ngọc H1 trình bày có nội dung như 

sau: Từ năm 1972 đến năm 1975, ông D về sinh sống cùng anh trai là ông 

Nguyễn T, còn bà H1 trực tiếp sinh sống trên thửa đất bỏ hoang cạnh lô đất của 

ông Nguyễn T từ năm 1975 đến đầu năm 1979. Ông D và bà H1 đều xác định có 

con đường đi từ đường liên thôn vào lô đất của ông T có chiều rộng khoảng 4m 

đến 5m. Việc bà L lấn chiếm đất thuộc đường đi vào nhà ông A là hoàn toàn sai 

với thực tế sử dụng đất. 

- Ông Nguyễn T trình bày có nội dung như sau: Khi ông T chuyển nhượng 

đất cho ông A thì không có tranh chấp lối đi với ai và lúc đó đất của ông T và đất 

của gia đình bà L đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 

này trong quá trình thực tế sử dụng con đường đi vào đất mà ông đã chuyển 

nhượng cho ông A hiện trạng như thế nào thì không rõ, nên ông không thể làm 

chứng được lối đi vào đất của ông A rộng bao nhiêu. 

- Các ông Chu Tấn C1, Nguyễn Văn L1, Trương Hoài P1 và Bùi T1 trình 

bày có nội dung như sau: Thửa đất của ông Nguyễn T nằm phía trong thửa đất bà 

Trần Thị L, để đi vào đất của ông Trợ có 01 con đường và còn đường này từ 

trước đến nay rộng khoảng từ 2m đến 2,5m. Sau này ông T chuyển nhượng lại 

đất cho ông A thì con đường vẫn như cũ, việc bà L được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất không thể hiện có con đường là sai sót nhưng việc ông Trần 

Mậu A tranh chấp yêu cầu để con đường đi rộng từ 4m đến 4,5m là không có cơ 

sở và vô lý. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Ông Lê Văn H2 trình bày có nội dung như sau: Ông H2 chuyển đến sinh 

sống tại thôn T nay là thôn B, xã H vào năm 1970. Thửa đất của ông T nằm phía 

trong đất bà L nên bà L có để cho ông T một con đường đi vào đất nhà ông T. 

Ông H2 có nghe nói đây là con đường đi bà L cho ông T đi nhờ, con đường đi 

này rộng khoảng hơn 1m, dài khoảng 18m, do cuối đường nên chỉ có mình ông 

T đi lại. Năm 1973, ông H2 chuyển đi khu vực khác gần đó sinh sống, ông T và 

bà L được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó ông T chuyển 

nhượng lại đất cho ông A thì con đường vẫn còn cho đến nay, nhưng không rộng 

4m như ông A trình bày. Do đó đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 34/2017/DS-ST ngày 08/12/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 
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Áp dụng khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 

39, Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 158, Điều 165, Điều 166, điểm b 

khoản 2 Điều 227; khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố dụng dân sự; Điều 275 của Bộ 

luật dân sự năm 2005; Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 12, 

khoản 1 Điều 203 của Luật đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 27 của Pháp lệnh số 

10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mậu A về yêu cầu 

buộc bà Trần Thị L trả lại diện tích đất 46,25m2 (Chiều rộng 2,5m, chiều dài 

18,5m) thuộc lối đi chung của gia đình ông Trần Mậu A và bà Trần Thị L nằm 

trong phần diện tích đất 1.539m2, thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx do Ủy ban nhân dân huyện K cấp 

ngày 13/11/2012 cho bà Trần Thị L, đất tọa lạc tại thôn B, xã H, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk, vị trí tứ cận: Phía Đông giáp đất bà Trần Thị L (cách móng nhà ông 

Phạm S xây trên đất bà L 70cm) chiều dài 18,5m; Phía Tây giáp đất của bà Trần 

Thị L có chiều dài 18,5m; Phía Nam giáp đường đi có chiều dài 2,5m; Phía Bắc 

giáp đất ông Trần Mậu A chiều dài 2,5m. 

- Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mậu A đối 

với phần diện tích còn lại của con đường đi có chiều rộng 2m, dài 18,5m. 

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh lại thửa 

đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, diện tích đất 1.539m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012 đứng tên bà Trần Thị L, đất tọa lạc tại 

thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk cho đúng với diện tích đất thực tế bà Trần 

Thị L đang sử dụng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí xem xét thẩm 

định tại chỗ và định giá, tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định 

của pháp luật. 

Ngày 09/01/2018, bị đơn bà Trần Thị L có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm với 

nội dung: Không đồng ý với toàn bộ việc nhận định và tuyên xử của Hội đồng xét xử 

sơ thẩm và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông Trần Mậu A vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn khởi kiện; người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị L vẫn 

giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

Qua tranh luận, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng: Yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn và tuyên xử của bản án sơ thẩm là không có cơ sở, vì: 

Con đường hiện trạng cách mép nhà ông Phạm S 70cm và chỉ rộng có 2m; lời 

khai của những người làm chứng chỉ có 02 người cho rằng con đường rộng 4m 

đến 4,5m, thì có người làm chứng ông D là họ hàng với ông A nên không khách 
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quan, có 05 người làm chứng xác định con đường chỉ rộng 02m, còn ông T là 

người chủ đất cũ thì lại xác định không nhớ kích thước con đường là bao nhiêu; 

đại diện Ủy ban nhân dân xã H và Ủy ban nhân dân huyện K cho rằng con đường 

nhỏ, nên không để ý đến khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

được hiểu là con đường rất nhỏ. Từ đó đủ cơ sở khẳng định đường đi chỉ có 02m 

và hiện nay vẫn đang tồn tại, nhưng bản án sơ thẩm tuyên trả con đường đi rộng 

2,5m là không có cơ sở. Do đó đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi 

của nguyên đơn, chỉ xác định con đường đi có chiều rộng là 02m theo hiện trạng. 

Nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn xác định: Đồng ý 

với nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên xử và đề nghị Tòa án không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn. 

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện K trình bày ý 

kiến cho rằng: Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

ông Trần Mậu A và bà Trần Thị L là đúng quy định. Thực tế có lối đi chung, tuy 

nhiên do sơ suất nên không thể hiện lối đi vào đất của ông A trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Bản án sơ thẩm đã tuyên lối đi chung có chiều rộng 

2,5m là hợp lý và sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, thì Ủy ban 

nhân dân huyện K sẽ điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 

cho bà L cho phù hợp với thực tế sử dụng đất.     

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa trình bày 

ý kiến xác định: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán cũng như tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử và các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án: Giữa ông Trần Mậu A và bà Trần 

Thị L có tranh chấp về kích thước, diện tích lối đi nên việc ông A khởi kiện tranh 

chấp lối đi chung là đúng quy định của pháp luật. Căn cứ lời khai của các đương 

sự, người làm chứng và hiện trạng sử dụng đất hiện nay, thì có đủ cơ sở xác định 

có lối đi chung vào đất của ông A, lối đi nằm trên phần đất của bà L. Kết quả 

thẩm định tại chỗ đã xác định hiện tại có tồn tại lối đi và có kích thước chiều 

rộng là 2,5m. Do đó bản án sơ thẩm buộc bị đơn phải để lối đi chung có chiều 

ngang 2,5m, chiều dài 18,5m là có căn cứ. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 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 thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Trần 

Mậu A đã thay đổi yêu cầu khởi kiện, cụ thể ông A không khởi kiện đối với ông 

Phạm S nữa, mà chỉ khởi kiện yêu cầu bà Trần Thị L phải trả lại lối đi chung. 
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Như vậy, ông Phạm S không bị khởi kiện nên không phải là bị đơn, nhưng bản án 

sơ thẩm vẫn xác định ông S là bị đơn, là không đúng. Trong vụ án này, khi giải 

quyết tranh chấp lối đi chung thì có liên quan đến phần nhà của ông S xây dựng 

giáp với lối đi chung, nên ông S tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, sai sót này của Tòa án cấp sơ thẩm không ảnh 

hưởng đến nội dung vụ án và quyền, nghĩa vụ của các đương sự. Do đó, cấp phúc 

thẩm cần xác định tại tư cách đương sự cho đúng và Tòa án cấp sơ thẩm cần rút 

kinh nghiệm. 

[2] Về nội dung:  

2.1. Đối với kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị L, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Ông Trần Mậu A là chủ sử dụng lô đất thuộc thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, diện 

tích 1.263m2, địa chỉ thửa đất tại thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 978xxx do Uỷ ban nhân dân huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk cấp ngày 13/10/2005. Nguồn gốc thửa đất của ông A là do nhận chuyển 

nhượng của ông Nguyễn T vào năm 1994; còn nguồn gốc đất của bà Trần Thị L 

đang sử dụng tại thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk là đất khai hoang và bà 

Trần Thị L đã được Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số C 732xxx, ngày 10/9/1993, mang tên bà Trần Thị L, tổng diện tích 

đất được cấp là 2.014m2, thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, đất tọa lạc tại thôn B, xã 

H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2012, bà L đã chia tách diện tích đất thành 03 

thửa, gồm: Thửa đất số 2x, diện tích 1.539m2, thửa đất số 3xx, diện tích 355m2 

theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012 và 

số BL 101xxx ngày 13/11/2012 đều đứng tên bà Trần Thị L; thửa đất số 3xx, 

diện tích 120m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx ngày 

13/11/2012, đứng tên ông Phạm S và bà Nguyễn Thị H3 (vợ chồng ông S đã làm 

nhà trên phần đất bà L đã tặng cho). Hiện nay, thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, 

diện tích đất 1.539m2 của bà L có mặt phía Bắc giáp với đất ông Trần Mậu A và 

ông A sử dụng lối đi ngang qua thửa đất này của bà L, lối đi có chiều dài từ 

đường liên thôn vào đến đất của ông A. Ông A cho rằng lối đi có chiều ngang từ 

04m đến 4,5m, nhưng bà L đã lấn chiếm thu hẹp lối đi hiện chỉ còn chiều ngang 

khoảng hơn 2m nên đã ảnh hưởng đến quyền sử dụng lối đi. Đối với phía bị đơn 

đã thừa nhận có tồn tại lối đi vào đất của ông A đi ngang qua phần đất của bà, lối 

đi có kích thước rộng khoảng 2m nối từ đường cái liên thôn vào đất của ông A và 

lối đi này hình thành từ năm 1972, nên bà chỉ đồng để lối đi có chiều rộng là 2m. 

Việc ông A yêu cầu để lối đi có chiều rộng từ 4 đến 4,5m là không có căn cứ và 

bị đơn không đồng ý.  

Như vậy, các bên đương sự đều thừa nhận trên thực tế có tồn tại 01 con 

đường là lối đi chung giữa hộ ông A và bà L và đây là lối đi duy nhất để đi vào 

đất của ông A. Lời khai của hầu hết những người làm chứng đều xác định có lối 
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đi chung ngang qua đất của bà L và ông A sử dụng lối đi này để đi vào đất của 

mình, lối đi có chiều rộng từ 02m đến 2,5m. Đồng thời, tại biên bản xem xét, 

thẩm định tại chỗ ngày 27/3/2017 của Tòa án cấp sơ thẩm (Bút lục 123-125) đã 

xác định hiện trạng trên thực tế có một lối đi có chiều rộng 2,5m, chiều dài 18,5m 

và nằm trong phần diện tích đất thuộc thửa đất số 2x của bà Trần Thị L. Do đó, 

có đủ cơ sở xác định có tồn tại lối đi chung có chiều rộng 2,5m, chiều dài 18,5m 

và đây là lối đi duy nhất để ông A sử dụng đi vào đất của mình. Việc người đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị L cho rằng lối đi chỉ có chiều rộng 2m 

là không đúng với hiện trạng thực tế và sẽ ảnh hưởng đến quyền sử dụng lối đi 

của ông A, nên bản án sơ thẩm đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, buộc bà Trần Thị L phải trả lại lối đi chung, là có căn cứ và 

đúng pháp luật. Do đó kháng cáo của bà Trần Thị L là không có cơ sở, nên Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và cần giữ nguyên bản án sơ thẩm, là 

phù hợp. Lối đi chung hiện nay vẫn tồn tại, bị đơn đã thừa nhận có lối đi và chỉ 

đồng ý để lối đi có chiều rộng là 2m, nhưng bản án sơ thẩm tuyên buộc bà L phải 

trả lại toàn bộ diện tích lối đi là không chính xác, cấp phúc thẩm cần tuyên lại 

cho đúng, cụ thể như sau: Xác định lối đi chung có chiều rộng là 2,5m, chiều dài 

là 18,5m, có diện tích là 46,25m2 và bà L phải tháo dỡ các cây trồng, vật kiến 

trúc trên đất để trả lại lối đi chung.   

2.2. Đối với kháng cáo của bà Trần Thị L cho rằng bản án sơ thẩm kiến 

nghị Ủy ban nhân dân huyện K điều chỉnh lại diện tích đất của bà L trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của bà là không đúng, mà ông A phải yêu cầu hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà L và thẩm quyền xét xử vụ án 

này không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, xét thấy: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông A không yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà L, đồng thời việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà L là đúng trình tự thủ tục theo quy 

định, việc Ủy ban nhân dân huyện K không ghi chú lối đi trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp là thiếu sót, nhưng không ảnh hưởng đến quyền sử 

dụng đất của bà L cũng như giá trị pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp, nên không cần thiết phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà 

chỉ cần kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện K điều chỉnh lại diện tích đất của bà L 

theo thực tế là phù hợp. Do đó, yêu cầu kháng cáo về phần này là không có cơ sở 

chấp nhận.  

2.3. Đối với kháng cáo của bà L về việc Tòa án cấp sơ thẩm không đưa các 

con của bà L vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là vi phạm tố tụng, xét thấy: Tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 

732xxx do Ủy ban nhân dân huyện K cấp lần đầu ngày 10/9/1993 cho bà Trần 

Thị L và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx cấp ngày 13/11/2012 
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cho bà Trần Thị L (sau khi tách thửa), thì người được cấp và đứng tên quyền sử 

dụng đất là cá nhân bà Trần Thị L, mà không phải cấp cho hộ gia đình bà L, nên 

không có liên quan gì đến các con của bà L. Do đó bản án sơ thẩm không đưa các 

con của bà L vào tham gia tố tụng là đúng trình tự, thủ tục tố tụng. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bà Trần Thị L phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Tuy nhiên, bà L sinh năm 1934 

là thuộc trường hợp người cao tuổi, nên căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 của 

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

Quốc hội, thì bà L được miễn nộp tiền án phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 275 của 

Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 10 Điều 

12, Điều 166 Luật đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ 

phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Trần Thị L, giữ nguyên bản án 

dân sự sơ thẩm số 34/2017/DS-ST ngày 08/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Tuyên xử:  

[1] Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Mậu 

A. 

Xác định phần đất diện tích 46,25m2, có chiều rộng 2,5m, chiều dài 18,5m, 

thuộc thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, địa chỉ thửa đất tại thôn B, xã H, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx do Ủy ban 

nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 13/11/2012 cho bà Trần Thị L, là lối 

đi chung. Lối đi chung có tứ cận như sau: Phía Đông giáp đất bà Trần Thị L 

(Cách móng nhà ông Phạm S là 70cm) chiều dài 18,5m; phía Tây giáp đất của bà 

Trần Thị L có chiều dài 18,5m; phía Nam giáp đường liên thôn có chiều rộng 

2,5m; phía Bắc giáp đất ông Trần Mậu A chiều rộng 2,5m. Bà Trần Thị L có 

nghĩa vụ tháo dỡ vật kiến trúc trên lối đi này để trả lại lối đi chung cho ông Trần 

Mậu A sử dụng. 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 101xxx ngày 13/11/2012, đứng tên bà Trần 

Thị L (Thửa đất số 2x, tờ bản đồ số 0x, diện tích đất 1.539m2, địa chỉ thửa đất tại 

thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk) cho đúng với diện tích đất thực tế bà Trần 

Thị L đang sử dụng và có trừ ra con đường là lối đi chung với hộ ông Trần Mậu 
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A. Bà Trần Thị L được quyền liên hệ và làm thủ tục điều chỉnh lại diện tích đất 

tại Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

[2] Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Trần Mậu A đối với yêu cầu phần diện tích còn lại của lối đi chung có chiều rộng 

2m, chiều dài 18,5m. 

[3] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Chi phí xem 

xét, thẩm định và định giá tài sản là 2.000.000 đồng, nguyên đơn ông Trần Mậu 

A và bị đơn bà Trần Thị L, mỗi người phải chịu 50% là 1.000.000 đồng. Ông 

Trần Mậu A được khấu trừ vào số tiền tạm ứng chi phí thẩm định và định giá đã 

nộp là 2.000.000 đồng và được nhận lại 1.000.000 đồng. Bị đơn bà Trần Thị L có 

nghĩa vụ thanh toán lại cho ông Trần Mậu A l.000.000 đồng tiền chi phí xem xét, 

thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. 

[4] Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Trần Mậu A phải chịu 200.000 đồng 

tiền án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào 200.000 đồng tạm ứng án phí ông 

A đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0037055 ngày 06/04/2016 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện K. Bị đơn bà Trần Thị L phải chịu 200.000 đồng tiền án 

phí dân sự sơ thẩm. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Trần Thị L được miễn tiền án phí dân sự 

phúc thẩm. Hoàn trả cho bà Trần Thị L 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp (Bà 

Nguyễn Thị H3 nộp thay) theo biên lai thu số AA/2017/0001605 ngày 

12/01/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

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 huyện Krông Pắc;      (Đã ký) 
- Chi cục THADS huyện K; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 

                                                                               Trương Công Bình 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH ĐẮK LẮK

   Bản án số: 50/2018/DS-PT 

     Ngày: 14-3-2018 

  V/v tranh chấp lối đi chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Bình 

Các Thẩm phán:        1. Bà Lưu Thị Thu Hường

2. Ông Y Phi Kbuôr

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Ông Phan Văn Hoàn - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 202/2017/TLPT-DS ngày 

08-11-2017, về việc “Tranh chấp lối đi chung”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 94/2017/DS-ST ngày 22-9-2017 của Toà án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 22/2018/QĐ-PT ngày 

08-01-2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 32/2018/QĐ-PT ngày 23-01-2018 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 40/2018/QĐ-PT ngày 09-02-2018, giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị B; địa chỉ cư trú: Đường G, thành phố B,

tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị P; địa chỉ cư trú: Tổ A, Buôn H, xã E, thành phố B,

tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Lê Hoàng L; địa chỉ: Đường 

Y, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Văn bản ủy quyền ngày 23-02-2018), có 

mặt. 

3. Người làm chứng:

3.1. Ông Nguyễn Văn T; địa chỉ cư trú: Thôn C, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk, vắng mặt. 
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3.2. Ông Nguyễn Văn T1; địa chỉ cư trú: Thôn C, xã E, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk, vắng mặt. 

3.3. Ông Nguyễn Bá T2; địa chỉ cư trú: Buôn H, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk, vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Bị đơn Bà Trần Thị P, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Về yêu cầu khởi kiện theo trình bày của nguyên đơn Bà Nguyễn Thị B có 

nội dung như sau: 

Bà Nguyễn Thị B là người quản lý và sử dụng lô đất có số thửa 32, tờ bản 

đồ số 27, địa chỉ thửa đất tại xã E, thành phố B, diện tích 4.060m2 theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AB xxxxxx do Uỷ ban nhân dân thành phố B cấp ngày 

13-4-2005. Thửa đất của bà B chỉ có một lối đi duy nhất ra đường liên thôn có 

chiều rộng 03m, dài 45m. Lối đi này được thể hiện trên bản đồ địa chính của xã E 

quản lý có chiều ngang là 3m, giáp với con mương rộng 01m và chiều dài từ đất 

của bà B đến đầu mép đường liên thôn, lối đi chung nằm giữa thửa đất của ông H 

và bà Trần Thị P. Trong quá trình sử dụng đất từ năm 2005 đến nay bà B vẫn sử 

dụng lối đi trên mà không tranh chấp với ai, nhưng đến năm 2017 bà Trần Thị P, là 

chủ sử dụng đất của lô đất có số thửa số 24, nằm phía trước đất của bà B và giáp 

lối đi chung đã tự ý xây tường rào bằng đá hộc chặn đường đi vào đất của gia đình 

bà B. Việc bà P tự ý xây chặn lối đi chung làm cho bà B không có lối đi vào lô đất 

của mình. Bà B khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết buộc bà P phải tháo dỡ tường 

rào và và vật kiến trúc đã xây trên lối đi để trả lại lối đi chung cho bà B và mọi 

người sử dụng. 

Ý kiến trình bày của bị đơn Bà Trần Thị P và người đại diện theo ủy 

quyền có nội dung như sau:  

Bà Trần Thị P là chủ sử dụng lô đất có diện tích 2.010m2, thuộc thửa đất số 

24, tờ bản đồ số 27, địa chỉ tại xã E, thành phố B, theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số X xxxxxx do Uỷ ban nhân dân thành phố B cấp ngày 09-11-2004. Về 

nguồn gốc đất do nhận chuyển nhượng lại của ông Phạm Ngọc Q vào năm 2011, 

gồm 02 thửa đất là thửa số 24 có diện tích 2.010m2 và thửa số 40 có diện tích là 

4930m2 thuộc tờ bản đồ số 27, trong đó thửa số 24 nằm phía trên thửa đất số 32, là 

đất của bà Nguyễn Thị B. Tuy nhiên, khi bà P đo vẽ để đăng ký cấp lại thì thửa đất 

số 24 diện tích chỉ còn 1990,7m2. Bà Trần Thị P xác định khi nhận chuyển nhượng 

đất từ ông Q thì chỉ xem diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà 

không đo đạc lại thực tế và ông Q có xác định tứ cận của thửa đất cho bà P. Khi chỉ 

ranh giới thì chỉ có bà và ông Q mà không có những người giáp ranh chứng kiến. 

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà P thì không có thể hiện con 

đường nào, mà chỉ có con mương thủy lợi công cộng, rộng 3m chạy dài theo chiều 

rẫy của bà giáp với đất của ông H về hướng Tây. Trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và trích lục bản đồ cũng không thể hiện con đường nào trên phần đất 

đang tranh chấp. Do những năm gần đây dê, bò của những hộ xung quanh hay vào 
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rẫy phá phách nên bà P đã rào dây kẽm gai, ngoài ra do nước chảy về nhiều làm 

xói mòi đất nên bà đã xây đá hộc để ngăn chặn nước trên phần diện tích đất của bà.  

Bà P xác định phần diện tích đất mà bà B tranh chấp đường đi là đất của bà 

và nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, nên bà đã xây 

tường rào để không cho dê, bò vào phá. Thực tế không có lối đi này và bà không 

ngăn chặn đường đi của ai, nên việc bà B khởi kiện cho rằng bà lấn chiếm lối đi 

chung và yêu cầu trả lại lối đi là không có căn cứ. 

Ý kiến trình bày của những người làm chứng là ông Nguyễn Văn T, ông 

Nguyễn Văn T1 ông Nguyễn Bá T2 có nội dung như sau:  

Các ông Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1 và Nguyễn Bá T2 đều xác định họ 

là những người hàng xóm của bà B và bà P, gia đình các ông cũng đã làm rẫy gần 

khu vực này từ lâu. Trước đây chủ cũ của thửa đất mà bà P đang sử dụng là ông 

Phạm Ngọc Q và bên hông của thửa đất này có một còn đường rộng khoảng 02m 

đến 03m giáp với con mương rộng 01m. Mọi người vẫn thường đi trên con đường 

này để vào phía trong làm rẫy, không có tranh chấp. Năm 2011, ông Q bán lại rẫy 

cho bà P, thì bà P đã trồng cà phê ở lối đi và những người làm rẫy ở phía trong đã 

nhổ lên để lấy lối đi. Năm 2017 bà P lại tiếp tục rào dây kẽm gai và xây bít lối đi 

này ở hướng đường liên thôn, nên xảy ra tranh chấp, địa phương đã hòa giải, 

khuyên ngăn bà P nhưng không có kết quả. Ý kiến của các ông Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn T1 và Nguyễn Bá T2 đều xác định lối đi chung đã tồn tại từ lâu, nên 

bà P không được lấn chiếm và đề nghị Tòa án giải quyết buộc bà P phải trả lại lối 

đi chung cho mọi người. 

Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B đã xác định: 
Theo bản đồ địa chính năm 1994 thể hiện đã có con đường đi vào đất của bà B và 

hiện tại theo bản đồ địa chính chỉnh lý gần nhất thì vẫn thể hiện có con đường đi 

rộng 03m nằm cạnh con mương nước. Toàn bộ diện tích lối đi chung không nằm 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà P; hiện tại lối đi này là lối đi duy 

nhất vào thửa đất của bà B.  

Theo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ, thì phần diện tích tranh chấp có tứ 

cận: Phía Đông giáp phần đất của bà P, dài 44m; Phía Tây giáp mương nước (cạnh 

đất ông H), dài 44m; Phía Nam giáp phần đất của bà B, rộng 3m; Phía Bắc giáp 

đường liên thôn rộng 3m. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 94/2017/DS-ST ngày 22-9-2017 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:  

Áp dụng khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147, Điều 203 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Điều 170 Luật đất đai năm 2013; các Điều 11, 14; 245, 246, 

247, 248 Bộ luật dân sự 2015; Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử: 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị B.  
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Xác định phần diện tích đất 132m2 có chiều rộng 3m, dài 44m, tọa lạc giữa 

thửa đất số 24, tờ bản đồ số 27, diện tích 2.010m2 của bà P và mương thủy lợi là lối 

đi chung. Buộc bà Trần Thị P có nghĩa vụ phá dỡ bờ rào để trả lại lối đi chung cho 

các hộ xung quanh. 

Đường đi chung có tứ cận: Phía Đông: Giáp phần đất của bà P, dài 44m; 

phía Tây: Giáp mương thủy lợi, dài 44m; phía Nam: Giáp phần đất của bà B, rộng 

3m; phía Bắc: Giáp đường liên thôn rộng 3m. Địa chỉ thửa đất: Buôn H, xã E, Tp. B, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị B tự nguyện chịu chi phí thẩm định, 

định giá là 2.200.000 đồng và được khấu trừ vào số tiền 2.200.000 đồng đã nộp tại 

Tòa án theo phiếu thu số 115 ngày 07/8/2017. 

Về án phí: Bà Trần Thị P phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả số tiền tạm ứng 300.000 đồng mà Bà Nguyễn Thị B đã nộp theo biên lai 

thu số AA/2016/0000829 ngày 12/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo, quyền yêu cầu thi 

hành án cho các bên đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 29-9-2017, bà Trần Thị P có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm số 

94/2017/DS-ST ngày 22-9-2017 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk, với nội dung: Không đồng ý toàn bộ nội dung quyết định của bản án 

sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Nguyễn Thị B vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn khởi kiện, bị đơn bà Trần Thị P vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Qua tranh luận, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng: Thửa đất 

số 24 của bà P theo như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích là 

2.010m2, nhưng hiện nay đo đạc lại thì diện tích chỉ có 1990,7m2; theo hồ sơ gốc 

của lô đất thì chiều ngang lô đất của bà P theo đường liên thôn là 40,5m và tại thời 

điểm chuyển nhượng đất từ ông Q thì phần đất mà bà B cho rằng là lối đi đã có cây 

trồng là cà phê. Đồng thời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà P, có sơ 

đồ kèm theo thì đều giáp ranh với các hộ liền kề và là nét liền, không có nét rời thể 

hiện có đường đi. Như vậy hoàn toàn không có lối đi và phần đất mà nguyên đơn 

xác định là lối đi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà P, 

do đó yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị B xác định lối đi đã tồn tại từ lâu và được thể 

hiện trên bản đồ địa chính của xã E quản lý và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp cho nguyên đơn cũng có thể hiện lối đi ra đường liên thôn nằm về phía tây 

của lô đất. Do đó việc bị đơn cho rằng không có lối đi là không đúng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa trình bày 

ý kiến xác định: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán cũng như tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử và các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của 
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pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án: Cấp sơ thẩm đưa ông Đoàn Thanh P 

(chồng bà P) vào tham gia tố tụng, đã lấy lời khai, nhưng không tống đạt quyết 

định đưa vụ án ra xét xử cho ông P và trong bản án không có tên ông P là vi phạm 

Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự. Khi tiến hành niêm yết bản án, do đương sự vắng 

nhà nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không lập biên bản về việc không thể thực hiện thủ 

tục tống đạt trực tiếp là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Diện tích đất nhận 

chuyển nhượng của ông Phạm Ngọc Q, nhưng không đưa ông Q vào tham gia tố 

tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm khoản 4 Điều 

58 Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời bà P khai mua lại của ông Q diện tích đất 

2.010m2, khi làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận thì đo đạc lại chỉ còn 1990,7m2, 

nhưng theo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ thì diện tích đất bà P đang sử dụng 

có các cạnh 40,5m x 44m, là ít hơn nhiều so với diện tích trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, nhưng chưa được Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ. Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho bà P không thể hiện có đường đi và con mương nước, 

tuy nhiên tại bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B, thì trên đất 

của bà P có 01 con mương rộng 01m nằm giữa đất của bà P và ông H, nhưng cấp 

sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân thành phố B vào tham gia tố tụng để làm rõ 

sự mâu thuẫn là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Xét thấy, cấp sơ thẩm thu 

thập chứng cứ chưa đầy đủ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự, việc 

kháng cáo của bị đơn là có căn cứ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét 

xử: Căn cứ khoản 3 Điều 308 và Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận đơn 

kháng cáo của bà Trần Thị P, hủy bản án sơ thẩm số 94/2017/DS-ST ngày 22-9-

2017 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và chuyển hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, 

chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đối với kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị P, Hội đồng xét xử xét thấy: 

bà Nguyễn Thị B là chủ sử dụng lô đất thuộc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, diện 

tích 4.060m2, địa chỉ thửa đất tại xã E, thành phố B theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AB xxxxxx, do Uỷ ban nhân dân thành phố B cấp ngày 13-4-2005; 

còn bà Trần Thị P là người quản lý, sử dụng lô đất thuộc thửa số 24 và 40 tờ bản 

đồ số 27 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X xxxxxx, do Uỷ ban nhân 

dân thành phố B cấp ngày 09-11-2004 cho hộ ông Phạm Ngọc Q và ông Q đã 

chuyển nhượng cho bà P vào năm 2011. Thửa đất của bà B nằm phía trong thửa 

đất số 24 của bà P và sử dụng lối đi ra đường liên thôn có chiều rộng 03 m, dài 

44m, giáp với con mương rộng 01m, lối đi này nằm về phía Tây thửa đất của bà P. 

Đối với ý kiến của bà P và người đại diện theo ủy quyền cho rằng hoàn toàn không 

có lối đi chung và diện tích đất trên thực tế mà bà P đang quản lý sử dụng là ít hơn 

so với trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, nên phần đất mà bà B 

xác định là lối đi nằm trong diện tích đất của bà P, là không có căn cứ. Bởi lẽ: Qua 

kết quả xác minh và xem xét bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã E đã xác 
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định: Theo bản đồ địa chính tại địa phương quản lý thể hiện có một lối đi chung có 

chiều ngang là 03m nằm về phía Tây lô đất của bà P, con đường này là lối đi chung 

của 03 thửa đất là thửa số 24, thửa số 25a và thửa số 32, thuộc tờ bản đồ số 27, con 

đường này đã có từ trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Phạm Ngọc Q, đến năm 2011 thì ông Q chuyển nhượng lại cho bà P và diện tích 

lối đi chung không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà P; đồng 

thời tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị B cũng thể 

hiện có lối đi ra đường liên thôn ở phía Tây của lô đất; mặt khác những người làm 

chứng đều xác định lối đi chung này đã tồn tại từ lâu và có trước khi bà P nhận 

chuyển nhượng đất từ ông Q. Việc diện tích đất của bà P trên thực tế ít hơn so với 

trên giấy chứng nhận, không có nghĩa diện tích đất của lối đi chung là thuộc đất 

của bà P.   

[2] Về quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ông chồng bà P là ông Đoàn Thanh P vào 

tham gia tố tụng, nhưng ông P và bà P đều xác định, diện tích đất là của bà P có 

trước khi kết hôn và ông P không có liên quan đến diện tích đất này, nên bản án sơ 

thẩm không nêu tên ông P là phù hợp; bà P có mặt tại phiên tòa sơ thẩm, đã biết 

nội dung, quyết định của bản án sơ thẩm và đã có kháng cáo, do đó việc Tòa án 

cấp sơ thẩm thực hiện việc tống đạt trực tiếp hay niêm yết bản án thì không ảnh 

hưởng đến quyền kháng cáo của bị đơn; bà P nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất từ ông Phạm Ngọc Q vào năm 2011 và đã sử dụng ổn định cho đến nay, ông 

Phạm Ngọc Q không còn quyền lợi gì đối phần đất đã chuyển nhượng, nên không 

cần phải đưa ông Q vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan; tại bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B và kết 

quả xác minh, xem xét và thẩm định tại chỗ đã thể hiện có lối đi chung và có 01 

con mương nước nằm về phía Tây thửa đất của bà Trần Thị P và lối đi không nằm 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà P, do đó việc diện tích đất trên 

thực tế hiện nay của bà P ít hơn so với trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là 

do khi chuyển nhượng đã không đo đạc lại và có thể do sai số khi cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, nên không buộc phải đưa Ủy ban nhân dân thành phố B 

vào tham gia tố tụng. Do đó ý kiến của đại diện Viện kiểm sát cho rằng Tòa án cấp 

sơ thẩm thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 

dân sự và đề nghị hủy bản án sơ thẩm là không có căn cứ, nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận.  

[3] Như vậy, có đủ cơ sở xác định phần đất có chiều rộng 03m, chiều dài 

44m nằm dọc theo con mương thủy lợi rộng 01m, là lối đi chung (lối đi chung nằm 

ở phía Tây lô đất của bà P), lối đi này bà B và các hộ giáp ranh sử dụng để đi vào 

đất của mình, việc bà Trần Thị P tự ý xây dựng tường rào bằng đá hộc móng đá 

cao 1,3m, dài 1,1 m trên có rào kẽm gai, cột sắt chặn đường đi, không cho bà B sử 

dụng để làm lối đi vào đất của mình đã xâm phạm đến quyền sử dụng đất của bà B, 

nên bản án sơ thẩm đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà 

Trần Thị P có nghĩa vụ tháo dỡ bờ rào để trả lại lối đi chung, là có căn cứ và đúng 

pháp luật. Do đó kháng cáo của bà Trần Thị P là không có căn cứ, nên Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo và cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.  
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[4] Về chi phí thẩm định, định giá: Bà Nguyễn Thị B tự nguyện chịu chi phí 

thẩm định, định giá là 2.200.000 đồng và được khấu trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp 

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

[5] Về án phí: 

Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

không có giá ngạch là 300.000 đồng; nguyên đơn không phải chịu án phí và được 

nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Trần 

Thị P phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm và được khấu trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Áp dụng: Điều 166, Điều 170 Luật đất đai năm 2013; Điều 163, Điều 169, 

Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015. Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, 

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

Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị P, giữ nguyên bản án sơ thẩm 

số 94/2017/DS-ST ngày 22-9-2017 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tuyên xử:  

[1] Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị B. 

Xác định phần đất có diện tích 132m2, có chiều rộng 3m, dài 44m, nằm giữa 

thửa đất số 24, tờ bản đồ số 27 của bà Trần Thị P và mương thủy lợi, địa chỉ tại 

Buôn  H, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, là lối đi chung. Lối đi chung có tứ cận 

như sau: Phía Đông giáp phần đất của bà P, dài 44m; phía Tây giáp mương thủy 

lợi, dài 44m; phía Nam giáp phần đất của bà B, rộng 3m; phía Bắc giáp đường liên 

thôn, rộng 3m. 

Buộc bà Trần Thị P có nghĩa vụ tháo dỡ bờ rào và vật kiến trúc trên lối đi 

này để trả lại lối đi chung cho bà Nguyễn Thị B và các hộ liền kề sử dụng. 

[2] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá:  

Chấp nhận việc bà Nguyễn Thị B tự nguyện chịu chi phí thẩm định, định giá 

là 2.200.000 đồng và được khấu trừ vào số tiền tạm ứng là 2.200.000 đồng đã nộp 

tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk theo phiếu thu số 115 

ngày 07-8-2017. 

[3] Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị P phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị B số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 

300.000 đồng theo biên lai thu số số AA/2016/000829 ngày 12-7-2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.   

- Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Trần Thị P phải chịu 300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm và được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 
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thu số AA/2017/0000005 ngày 05-10-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

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 Đà Nẵng;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;                                                    
- TAND TP. Buôn Ma Thuột;                                

- Chi cục THADS TP. B;                                                                              (Đã ký) 
- Đương sự; 

- Lưu HS.                                                                                                

                                                      Trương Công Bình 

                                                                     

                                                                                            

                                                     

 

   

Trần 

Duy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số: 44/2018/DS-PT 

Ngày 05-10-2018 

V/v tranh chấp lối đi chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Chiến; 

Thẩm phán tham gia: Bà Phạm Thị Thông và ông Lê Quốc Hương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh là Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hữu Cần - Kiểm sát viên. 

Ngày 05-10-2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông  xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 39/2018/TLPT DS ngày 20-7-2018 về việc: 

“Tranh chấp lối đi chung”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2018/DS-ST ngày 

20-4-2018 của Tòa án nhân dân huyện C bị kháng cáo.  

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

12-9-2018 và Quyết định hoãn phiên tòa dân sự phúc thẩm số: 64/2018/QĐ-PT 

ngày 27-9-2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hồ Sỹ S – Có mặt; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

  Ông Vương Quốc C – Có mặt; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

    Ông Hoàng Ngọc Đ – Có mặt; 

Địa chỉ: Thôn T1, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

- Bị đơn: Ông Lưu Văn T – Có mặt; 

 Bà Phạm Thị N – Có mặt; 

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích của ông T và bà N: Ông Tô Tiến D – Luật 

sư  Văn phòng Luật sư L thuộc Đoàn Luât sư tỉnh Đăk Lăk – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Võ Thị H – Vắng mặt, đã có văn bản ủy quyền cho ông Hồ Sỹ S ngày 09-

01-2017; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông 
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Bà Lê Thị D – Vắng mặt, đã có văn bản ủy quyền cho ông Vương Quốc C 

ngày 23-02-2017; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

Bà Nguyễn Thị H – Vắng mặt, đã có văn bản ủy quyền cho ông Hoàng 

Ngọc Đ ngày 23-02-2017; 

Địa chỉ: Thôn T1, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 03-01-2017, nguyên đơn ông Hồ Sỹ S trình 

bày: Năm 1993, gia đình ông S khai phá diện tích đất khoảng 10.600m2 đất sử 

dụng ổn định, không có tranh chấp với ai. Đến ngày 20-3-2002 được Ủy ban 

nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 10.690m2, 

thửa đất số 33, tờ bản đồ số 37, tọa lạc tại thôn 11 (nay là Thôn T), xã N, huyện 

C, tỉnh Đăk Nông, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện con 

đường đi. Đến năm 2016, ông S tách thành 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông cấp mới ngày 17-6-2016 

mang tên ông Hồ Sỹ S và Võ Thị H. Đối với lối đi chung, ông S sinh sống từ 

năm 1993 đến nay đã có lối đi chung, những người dân đi làm, qua lại đều đi 

qua con đường này, đến cuối tháng 12-2015, ông T và bà N rào chắn lối đi, 

không cho gia đình ông S, ông C và ông Đ đi nên xảy ra tranh chấp. 

Ông Vương Quốc C và ông Hoàng Ngọc Đ trình bày: Gia đình ông C và 

ông Đ có diện tích đất rẫy nằm phía sau, liền kề đất của ông T và bà N, từ năm 

1994 đã có lối đi chung do dân làm rẫy tạo ra; thường ngày gia đình ông C và 

ông Đ vẫn đi rẫy trên lối đi chung và không có ai ngăn cản gì, lối đi có chiều 

rộng khoảng 2,5m, dài khoảng 400m. Đến cuối năm 2015, ông T và bà N rào 

lưới B40 chắn đường, không cho gia đình ông S, ông C và ông Đ đi nên xảy ra 

tranh chấp, gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân xã N nhưng các bên không 

thỏa thuận được. Do đó, ông S, ông C và ông Đ làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N phải trả lại hiện trạng lối 

đi chung có chiều rộng 2,5m, chiều dài 91m, tổng diện tích 227,5m2; tháo dỡ 

lưới B40 do ông T và bà N đã rào chắn và xin rút yêu cầu khởi kiện diện tích 

khoảng 160,6m2. 

- Bị đơn ông Lưu Văn T, bà Phạm Thị N trình bày: Lối đi chung các bên 

đang tranh chấp là do ông La Văn L đã mở lối đi trên phần đất của ông L vào 

năm 1993, chiều rộng 0.5m, chiều dài 97m, trong đó có bờ đá do ông L dựng lên 

(bờ đá nằm trên phần đất của ông L). Năm 1997, ông L chuyển nhượng toàn bộ 

diện tích cho ông T và bà N, diện tích khoảng 01 ha, khi chuyển nhượng chưa có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 03-7-2009, được Ủy ban nhân 

dân huyện C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.648m2, 

thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ 37 đứng tên ông T và bà N. Quá trình sử dụng 

đất, năm 2013 ông T và bà N khai phá thêm 1.500m2 đất (không có giấy tờ gì). 

Ông T và bà N cho rằng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông 

bà không có lối đi chung, lối đi chung đang tranh chấp nằm hoàn toàn trên phần 
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đất đã cấp cho cho gia đình ông bà, nên ông T và bà N không đồng ý đối với 

đơn khởi kiện của ông Hồ Sỹ S, ông Vương Quốc C và ông Hoàng Ngọc Đ. 

- Người làm chứng ông La Văn L trình bày: Năm 1993 – 1994, ông L có 

khai phá và sử dụng diện tích đất đã bán cho ông T và bà N. Khoảng năm 1993, 

ông S đã lấp lối đi chung trên phần đất của ông S nên ông L đã tự mở lối đi 

chung đang tranh chấp hiện nay, khi mở lối đi này ông L có xếp một bờ đá, hiện 

nay bờ đá vẫn còn và nằm song song với lối đi chung đang tranh chấp. Đến năm 

1997, ông L đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích khai phá cho ông T và bà N, 

khi chuyển nhượng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hiện nay các bên đang tranh chấp ông L không yêu cầu gì. 

- Những người làm chứng ông La Văn S, bà Nguyễn Thị X, ông La Văn 

T, ông Mai Văn T, ông Phạm Quang P, bà Hoàng Thị P, bà Lê Thị N và bà 

La Thị H đều trình bày: Lối đi chung là do ông La Văn L mở. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2018/DS-ST ngày 20-4-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C đã quyết định:  

Căn cứ khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c khoản 1 Điều 

39, Điều 235 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; áp dụng khoản 3 Điều 79 

Luật đất đai năm 1993; Điều 107 Luật đất đai năm 2003; Điều 709, Điều 712 Bộ 

luật dân sự năm 1995; Điều 266, Điều 275 của Bộ luật dân sự năm 2005, khoản 

2 Điều 26 Nghị quyết số 362/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn.  

Buộc ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N phải trả lại hiện trạng lối đi chung 

có chiều dài 91m, chiều rộng 2,5m, tổng diện tích 227,5m2 và tháo dỡ hàng rào 

B40 mà ông T, bà N đã rào chắn. Lối đi có tứ cận: Phía Đông Nam giáp đất ông 

T, bà N dài 91m; phía Tây Bắc tiếp giáp bờ đá, liền kề với đất của ông S bà Hiền 

dài 91m; cạnh Tây Nam tiếp giáp lối đi chung (hướng xuống suối) rộng 2,5m; 

phía Đông Bắc tiếp giáp với lối đi chung (hướng từ đường chính vào) rộng 

2,5m, đất tọa lạc tại: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

Đình chỉ xét xử diện tích 160,5m2 mà các nguyên đơn đã rút yêu cầu 

khởi kiện. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng và thông 

báo quyền kháng cáo. 

Ngày 26-4-2018, bị đơn ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N có đơn kháng 

cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện; bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn ông T, bà N trình bày, việc cấp sơ 

thẩm buộc ông T, bà N phải trả lại con đường, tháo dỡ hàng rào B40 là không 

đảm bảo quyền lợi của bị đơn và không có căn cứ; bản chất phải là tranh chấp 

quyền sử dụng đất chứ không phải tranh chấp lối đi chung nên cấp sơ thẩm vi 
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phạm thủ tục tố tụng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết ra bản 

án có lý có tình, sửa bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhận dân tỉnh Đắk Nông phát biểu quan điểm: 

- Đơn kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N làm trong hạn luật 

định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là đúng pháp luật. 

- Việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng và những 

người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm 

đều tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Về nội dung: Sau khi phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ được thẩm 

tra tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, không chấp nhận kháng cáo của 

bị đơn ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số: 

04/2018/DS-ST ngày 20-4-2018 của Tòa án nhân dân huyện C. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét yêu cầu kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N, căn cứ vào 

các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1]. Đơn kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N nộp trong hạn 

luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo đúng quy định của pháp 

luật. 

[2]. Về nội dụng kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N cho 

rằng, lối đi chung các bên đang tranh chấp là do ông La Văn L mở năm 1993 

trên phần đất mà ông L khai hoang, đến năm 1997 ông L chuyển nhượng toàn 

bộ diện tích đất trong đó có con đường cho vợ chồng ông và vợ chồng ông đã kê 

khai được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

năm 2009. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện lối đi này, 

nên lối đi đang tranh chấp nằm hoàn toàn trên phần đất đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Đồng thời ông L và những người làm 

chứng đã trình bày tại Tòa án cấp sơ thẩm con đường là do ông L mở năm 1993. 

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ 

án, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Năm 2000, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành đo đạc, lập bản 

đồ giải thửa trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã thể 

hiện con đường đi chung dài 400m từ đường chính liên xã đến khe suối, trong 

đó có đoạn 91m dài đang tranh chấp. 

Căn cứ vào kết quả đo đạc, thẩm định tại chỗ thửa đất số 36, tờ bản đồ số 

37 của ông Lưu Văn T, bà Phạm Thị N ngày 18-12-2017 của Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện C so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 

con đường các bên tranh chấp chiều dài 91m, chiều ngang rộng 2,5m, tổng diện 

tích 227,5m2 không nằm trong diện tích 8.648m2 mà ông T, bà N được Ủy ban 

nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất thực 

tế ông T, bà N đang sử dụng còn lớn hơn diện tích được cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, tại Công văn số 83/QĐ-UB ngày 21-7-2017 

của Ủy ban nhân dân xã N và Công văn số 1954/CV UBND ngày 04-8-2047 của 

Ủy ban nhân dân huyện C xác định: con đường hiện nay các bên đang tranh 

chấp được hình thành trước khi đo đạc giải thửa năm 2000. Quá trình sử dụng và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các bên đều không ai có ý kiến, không 

có tranh chấp. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ông S, 

hộ ông T, bà N đã thực hiện đúng trình tự quy định của Luật đất đai.  

[3]. Xét bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc ông Lưu Văn T, bà 

Phạm Thị N phải trả lại hiện trạng con đường lối đi chung có chiều dài 91m, rộng 

2,5m, tổng diện tích 227,5m2 và tháo dỡ hàng rào B40 đã rào chắn là có căn cứ, 

đúng pháp luật nên luận cứ của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông T, bà N là 

không có cơ sở. 

[4]. Xét quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông tại 

phiên toà là có căn cứ.  

[5]. Từ những phân tích và nhận định nêu trên, xét xử xét thấy không có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm số: 04/2018/DS-ST ngày 20-4-2018 của Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Đắk Nông. 

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm, được khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm ông T và 

bà N đã nộp.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308; áp dụng khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm a, c khoản 1 Điều 39, Điều 235 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; áp dụng khoản 3 Điều 79 Luật Đất đai năm 1993; Điều 107 Luật đất đai năm 

2003; Điều 709, Điều 712 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 266, Điều 275 của Bộ 

luật Dân sự năm 2005, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 362/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị 

N.  

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 04/2018/DSST ngày 20-4-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Nông. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Sỹ S, ông Vương Quốc C và 

ông Hoàng Ngọc Đ.  

Buộc ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N phải trả lại hiện trạng lối đi chung 

có chiều dài 91m, chiều rộng 2,5m, tổng diện tích 227,5m2 và tháo dỡ hàng rào 

B40 mà ông T, bà N đã rào chắn. Lối đi có tứ cận: Phía Đông Nam giáp đất ông 

T, bà N dài 91m; phía Tây Bắc tiếp giáp bờ đá, liền kề với đất của ông S bà Hiền 

dài 91m; cạnh Tây Nam tiếp giáp lối đi chung (hướng xuống suối) rộng 2,5m; 
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phía Đông Bắc tiếp giáp với lối đi chung (hướng từ đường chính vào) rộng 

2,5m, đất tọa lạc tại: Thôn T, xã N, huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

2. Đình chỉ xét xử diện tích 160,5m2 mà các nguyên đơn đã rút yêu cầu 

khởi kiện. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N phải 

nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).  

Hoàn trả lại cho ông Hồ Sỹ S, ông Vương Quốc C và ông Hoàng Ngọc Đ 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 

0003218 ngày 03-01-2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đắk 

Nông. 

4. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Buộc ông Lưu 

Văn T và bà Phạm Thị N trả lại 3.833.000 đồng (ba triệu tám trăm ba mươi ba 

nghìn đồng) cho ông Hồ Sỹ S; trả lại 3.833.000 đồng (ba triệu tám trăm ba 

mươi ba nghìn đồng) cho ông Vương Quốc C và trả lại 3.833.000 đồng (ba triệu 

tám trăm ba mươi ba nghìn đồng) cho ông Hoàng Ngọc Đ. 

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lưu Văn T và bà Phạm Thị N  phải 

nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) được trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí 

phúc thẩm đã nộp,theo biên lai số 0002658 ngày 17-5-2018 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện C, tỉnh Đăk Nông. 

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

 

Nơi nhận:   

- TAND cấp cao tại TP. HCM; 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- TAND huyện C; 

- THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

    

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Xuân Chiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN

Bản án số: 34/2018/DS-PT 

Ngày 04 - 9 - 2018 
V/v tranh chấp lối đi chung  

và di dời tài sản trên đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Long Kiếm; 

Các Thẩm phán:   Ông Cao Đức Chiến; 

  Bà Luơng Thị Hồng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Luơng Thuý Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Bà Nông Thị Nga - 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 13/2018/TLPT-DS ngày 12 tháng 6 

năm 2018 về tranh chấp lối đi chung và di dời tài sản trên đất. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST ngày 02 tháng 5 năm 2018 

của Toà án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 33/2018/QĐ-PT ngày 

25 tháng 7 năm 2018 và Thông báo về việc chuyển ngày xét xử vụ án số: 10/TB-

TDS ngày 10 tháng 8 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Văn N, sinh năm 1950. 

Cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn;  có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà E, Luật sư, 

Văn phòng Luật sư E1 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

- Bị đơn: Ông C, sinh năm 1980. 

Cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà G, sinh năm 1972; có mặt

2. Ông P, sinh năm 1983; vắng mặt
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3. Bà L, sinh năm 1941; có mặt 

4. Bà Q, sinh năm 1980. (vắng mặt có ủy quyền cho ông C theo giấy ủy 

quyền ngày 21/11/2017). 

Cùng cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn.  

- Người làm chứng:  

1. Bà H, sinh năm 1945; vắng mặt 

2. Bà K, sinh năm 1949; vắng mặt 

3. Bà K1, sinh năm 1933; vắng mặt 

4.  Bà K2, sinh năm 1964; vắng mặt 

5. Bà K3, sinh năm 1952; có mặt 

6. Bà K4, sinh năm 1961; có mặt 

7. Ông K5, sinh năm 1963; có mặt 

Cùng cư trú tại: Thôn A, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

8. Bà K6, sinh năm 1951; có mặt. 

Cư trú tại: Thôn M, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn. 

- Người kháng cáo: Ông Hoàng Văn N là nguyên đơn. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo nguyên đơn ông Hoàng Văn N trình bày:  

Năm 1987 gia đình ông Hoàng Văn N xây nhà trên thửa đất số 78 đồng 

thời bỏ đất của ba thửa: 71, 77, 78 để làm lối đi chung. Đoạn không giáp ranh 

với thửa đất nhà ông C là đoạn đi qua thửa 71 và thửa 77 với diện tích khoảng 

40m
2
 và một phần thửa 78 giáp ranh với thửa 85 và thửa 290 của gia đình ông C. 

Ngày 25/02/2016 ông C lên nhà ông Hoàng Văn N đặt vấn đề đổi đoạn 

đường đi chung để lấy toàn bộ thửa đất số 77 của gia đình ông Hoàng Văn N 

nhưng gia đình ông Hoàng Văn N không đồng ý. Đầu tháng 3 năm 2016 ông C 

tự ý xây dựng các công trình phụ lấn chiếm con đường đi chung, xây dựng 

tường bao không đúng quy định cột trụ lấn sang thửa đất số 77, tự ý nắn con 

mương nước từ cống đường quốc lộ chảy ngược lên phía nhà ông Hoàng Văn N 

gây ảnh hưởng đến gia đình ông Hoàng Văn N. Đến tháng 4 năm 2016 ông C 

tiếp tục bịt lối đi vào nhà ông Hoàng Văn N làm gia đình ông không có lối đi. 

Đoạn ông C lấn chiếm khoảng 60m
2
 trị giá khoảng 30 triệu đồng. Ông Hoàng 

Văn N yêu cầu: Ông C tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép trên con 

đường đi chung trả lại nguyên trạng con đường như cũ; Tháo dỡ con mương tự ý 

xây nắn từ cống đường quốc lộ chảy ngược lên phía nhà ông Hoàng Văn N; 

Tháo dỡ trụ cột tường rào xây lấn sang phần đất của nhà ông Hoàng Văn N. 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bên phía nguyên đơn gồm bà G và 

ông P đều nhất trí với yêu cầu và lời trình bày của ông Hoàng Văn N và không 

có ý kiến khác. 

Theo bị đơn ông C trình bày:  

Con đường ông Hoàng Văn N cho là lối đi chung là đất nhà ông C năm 

1987 ông Hoàng Văn N làm nhà đã đào hàng cây râm bụt ngăn cách giữa hai gia 

đình làm móng nhà coi như hết đất ( đã có các cụ cao niên hàng xóm làm 

chứng). Con mương nhà ông C cho đi trên đất nhà ông C không đổ sang nhà ông 

Hoàng Văn N. Tường rào chạy thẳng lên đường quốc lộ khi xây ông Hoàng Văn 

N không có ý kiến gì vì trước khi đào móng ông C đã gọi ông Hoàng Văn N ra 

cùng thợ xây trao đổi chứng kiến ranh giới ông Hoàng Văn N vui vẻ đồng ý; 

Ông C cho rằng mẹ anh, bà L là người thừa kế số một về đất đai cũng là người 

đứng ngang hàng với ông Hoàng Văn N và cũng chưa ủy quyền thừa kế cho ông 

C, đặc biệt còn đủ minh mẫn đề nói chuyện giải quyết chuyện đất đai với ông 

Hoàng Văn N. 

Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà L nhất trí với ý kiến 

ông C và trình bày:  

Cạnh nhà ông Hoàng Văn N, bên tay trái sát với nhà bà K1 cũng có con 

đường dân sinh lâu đời từ quốc lộ 1A cũ ra sông, ra đồng, nhà bà Thì và dân 

trong xóm vẫn sử dụng ông Hoàng Văn N đã bịt đường để tận dụng đất xây 

công trình phụ và hiện nay con đường ấy vẫn thể hiện trên bản đồ. Năm 2013 

trong lúc bà L ốm, con bà đi làm, ông Hoàng Văn N đã thuê người đào bật 

tường rào ngăn cách phía trước xây sang phần đất nhà bà L, bà và các con rất 

bức xúc nhưng vẫn nhịn cho qua. Năm 2016 gia đình bà L mới xây nhà bếp và 

công trình phụ không ảnh hưởng gì đến nhà ông Hoàng Văn N. Ông Hoàng Văn 

N bắt gia đình bà L phải cho nước thải nhà ông chảy xuống nhà bà L, việc đấy là 

vô lý vì đã có tường rào ngăn cách nhà ai tự giải quyết nhà đấy, ông Hoàng Văn 

N cố tình kiện ra các cơ quan để con bà L bị kỷ luật một năm không nâng lương, 

ông Hoàng Văn N bỏ qua mẹ để kiện con là vô lý. Năm 1987 ông Hoàng Văn N 

làm nhà, chuyển sang đi phía bên tay phải để vào nhà, từ đường quốc lộ vào là 

đất nhà ông Hoàng Văn N sau đó đi qua đất nhà bà L một đoạn để vào nhà vì khi 

ấy nhà bà L chưa xây tường rào. Năm 1994 khi mẹ ông Hoàng Văn N mất mới 

chính thức đi chung con đường này. Năm 2016 nhà bà L xây tường rào vẫn có ý 

định chừa lại đường đi là đất của bà L để ông Hoàng Văn N đi và bà L đã nhắc 

lại lịch sử vị trí đất ở để thống nhất giữa 2 nhà nhưng vợ chồng ông Hoàng Văn 

N không nhát trí nên gia đình bà L mới xây tường rào.Bà L không chấp nhận 

yêu cầu của ông Hoàng Văn N. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bên phía bị đơn là bà Q đã ủy 

quyền cho ông C thay mặt có ý kiến tại tòa án. 

Với nội dung vụ án như trên tại bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST 

ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

đã quyết định: 
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Căn cứ vào khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm i khoản 1 Điều 21, khoản 1 

Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Các Điều 4, 5, 7; 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất Đai năm 2013. các Điều 164, 169, 206 Bộ luật Dân 

sự năm 2015.. 

Áp dụng khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 158, khoản 1 Điều 165, khoản 

2 Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Áp dụng khoản 1 Điều 147, Điều 

150 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, 

điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 24, các khoản 1, 4 Điều 26, điểm a khoản 2 Điều 

27 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức 

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

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Hoàng Văn N. Theo đó hộ gia đình 

ông Hoàng Văn N có quyền sử dụng lối đi chung nằm xen giữa đất của hộ gia 

đình ông Hoàng Văn N với đất của hộ gia đình ông C tại Thôn A, xã B, huyện 

D, tỉnh Lạng Sơn. Có các phía tiếp giáp như sau: Phía đông tiếp giáp đất hộ gia 

đình ông Hoàng Văn N, phía tây tiếp giáp đất hộ gia đình ông C, phía nam tiếp 

giáp đất hộ gia đình ông C, phía bắc tiếp giáp đường ra quốc lộ 1A cũ không 

tranh chấp, (có sơ đồ minh họa kèm theo). 

Buộc hộ gia đình ông C phải chấm dứt mọi hành vi cản trở trái pháp luật 

đối với việc thực hiện quyền sử dụng lối đi của hộ gia đình ông Hoàng Văn N. 

Bác yêu cầu của ông Hoàng Văn N đòi tháo dỡ những công trình xây 

dựng trên con đường đi chung trả lại nguyên trạng con đường như cũ. 

Đình chỉ xét xử đối với hai yêu cầu gồm: Tháo dỡ con mương xây nắn từ 

cống đường quốc lộ chảy ngược lên phía nhà ông Hoàng Văn N. Tháo dỡ trụ cột 

tường rào xây lấn sang phần đất của nhà ông Hoàng Văn N. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền thi 

hành án, quyền kháng cáo. 

Trong thời hạn luật định, ông Hoàng Văn N là nguyên đơn có đơn kháng 

cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, buộc bị đơn tháo dỡ toàn bộ công trình trên lối 

đi chung hoặc công nhận quyền sử dụng đất lối đi chung cho hai hộ theo hiện 

trạng. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn kháng nghị, yêu cầu huỷ bản án sơ 

thẩm, vì bản án sơ thẩm chưa xác định đuợc tổng diện tích đất tranh chấp là bao 

nhiêu; bản án sơ thẩm xác định diện tích lối đi chung là 62,7m
2 

là chưa đủ cơ sở 

và chưa chính xác; phần quyết định của bản án sơ thẩm không nêu rõ diện tích 

đất tranh chấp sẽ khó khăn cho công tác thi hành án; bản án sơ thẩm chưa xác 

định đuợc cụ thể công trình nào đuợc xây dựng trên đất tranh chấp là thu thập 

chứng cứ không đầy đủ dẫn đến đánh giá chứng cứ không đảm bảo khách quan, 

toàn diện theo Điều 108 Bộ luật Tố tụng dân sự; bản án sơ thẩm xử buộc hộ gia 
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đình ông C phải chấm dứt mọi hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc sử 

dụng lối đi chung của hộ gia đình ông Hoàng Văn N là vuợt quá phạm vi khởi 

kiện, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn ông Hoàng Văn N và người bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu 

sửa bản án sơ thẩm, buộc bị đơn tháo dỡ toàn bộ công trình trên lối đi chung 

hoặc công nhận quyền sử dụng đất lối đi chung cho hai hộ theo hiện trạng. 

  Bị đơn C và những ngưòi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền lợi về 

phía bị đơn đều không chấp nhận kháng cáo, yêu cầu giữ nguyên nội dung bản 

án sơ thẩm.  

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến:  

Ông Hoàng Văn N kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm trong thời hạn luật 

định, được coi là hợp lệ. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tiến hành tố 

tụng và những người tham gia tố tụng trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án tại 

cấp phúc thẩm Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp 

luật, các đương sự có mặt tại phiên tòa chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Giữ nguyên nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ vào 

khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; hủy 

toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân huyện Chi Lăng để giải quyết lại sơ thẩm lại vụ án theo quy định 

của pháp luật.  

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

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự 

và Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Hoàng Văn N và ông C tranh chấp đất lối đi tại Thôn A, xã B, 

huyện D, tỉnh Lạng Sơn với diện tích lối đi có tranh chấp là 62,7 m
2
. Từ năm 

1987 đến năm 1994 hình thành lối đi chung giữa hộ gia đình ông Hoàng Văn N 

và hộ gia đình bà L, hai hộ gia đình tự nguyện đi chung không có thỏa thuận về 

việc góp đất làm đường. Đến năm 2004 Nhà nước hỗ trợ xi măng hai hộ đã cùng 

nhau đổ bê tông con đường và con đường đã được thể hiện trong tờ bản đồ số 41 

xã B. Cả hai bên đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

khu vực đất có tranh chấp. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định, chấp nhận một phần yêu cầu của 

ông Hoàng Văn N. Theo đó hộ gia đình ông Hoàng Văn N có quyền sử dụng lối 

đi chung nằm xen giữa đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn N với đất của hộ gia 

đình ông C tại Thôn A, xã B, huyện D, tỉnh Lạng Sơn. Có các phía tiếp giáp như 
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sau: Phía đông tiếp giáp đất hộ gia đình ông Hoàng Văn N, phía tây tiếp giáp đất 

hộ gia đình ông C, phía nam tiếp giáp đất hộ gia đình ông C, phía bắc tiếp giáp 

đường ra quốc lộ 1A cũ không tranh chấp; buộc hộ gia đình ông C phải chấm 

dứt mọi hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sử dụng lối đi 

của hộ gia đình ông Hoàng Văn N; bác yêu cầu của ông Hoàng Văn N đòi tháo 

dỡ những công trình xây dựng trên con đường đi chung trả lại nguyên trạng con 

đường như cũ. 

[3] Ông Hoàng Văn N kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, buộc bị đơn 

tháo dỡ toàn bộ công trình trên lối đi chung hoặc công nhận quyền sử dụng đất 

lối đi chung cho hai hộ theo hiện trạng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

kháng nghị, yêu cầu huỷ bản án sơ thẩm, vì bản án sơ thẩm chưa xác định đuợc 

tổng diện tích đất tranh chấp theo bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã B 

lập năm 2004; phần quyết định của bản án sơ thẩm không nêu rõ diện tích đất 

tranh chấp sẽ khó khăn cho công tác thi hành án; bản án sơ thẩm chưa xác định 

đuợc cụ thể công trình nào của ông C xây dựng trái phép trên đường đi chung là 

thu thập chứng cứ không đầy đủ; bản án sơ thẩm xử buộc hộ gia đình ông C phải 

chấm dứt mọi hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc sử dụng lối đi chung 

của hộ gia đình ông Hoàng Văn N là vuợt quá khởi kiện. 

[4] Tại Tòa, các bên đương sự đều xác nhận nội dung bản án không thể 

hiện được cụ thể về đối tượng tranh chấp của vụ án, quá trình thụ lý giải quyết 

vụ án không làm rõ được cụ thể kích thước công trình xây dựng, diện tích còn 

lại không có công trình xây dựng, các bên đương sự đều khẳng định không thể 

hiểu rõ được về phần quyền và nghĩa vụ của mình trong nội dung của bản án sơ 

thẩm; nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 

đề nghị hủy án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án; Viện kiểm sát giữ nguyên nội 

dung kháng nghị hủy bản án sơ thẩm; bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có cùng quyền lợi của bị đơn nhất trí với nội dung kháng nghị và 

không có ý kiến gì bổ sung. Thấy rằng, phần quyết định của bản án sơ thẩm 

không ghi rõ diện tích đất tranh chấp, không ghi rõ về diện tích đất ông C được 

tồn tại công trình xây dựng trên lối đi chung, trên đất tranh chấp, không phải 

tháo dỡ; không ghi rõ phần diện tích đất ông Hoàng Văn N được sử dụng làm lối 

đi chung. Điều đó làm khó khăn cho công tác thi hành án, không thi hành được 

bản án. Cấp phúc thẩm không thể khắc phục được vì ảnh hưởng đến quyền 

kháng cáo của các đương sự, vi phạm nguyên tắc hai cấp xét xử. Tòa án cấp sơ 

thẩm thu thập chứng cứ không đầy đủ, nội dung bản án không xác định được chi 

tiết dầy đủ về đối tượng tranh chấp, không quyết định được cụ thể quyền và 

nghĩa vụ của từng bên đương sự, làm cho các đương sự không thể thực hiện 

được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

[5] Để xem xét toàn diện, khách quan và đảm bảo được quyền và lợi ích 

hợp pháp của các bên đuơng sự, đảm bảo tính khả thi cho công tác thi hành án 

cũng như quyền kháng cáo của các bên đuơng sự. 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. Điều đó là phù hợp với ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên tòa. 
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[6] Do hủy bản án nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, các chi phí tố 

tụng và án phí sơ thẩm sẽ được xem xét giải quyết khi giải quyết sơ thẩm lại vụ 

án 

[7] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên ông Hoàng 

Văn N không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 02 tháng 5 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chuyển hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, các chi phí tố tụng và án phí sơ 

thẩm sẽ được xem xét giải quyết khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án. 

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 3 Điều 148 Bộ luật tố tụng 

dân sự; khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Ông Hoàng Văn N không phải án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho ông 

Hoàng Văn N số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo 

biên lai số AA/2012/0827 ngày 17/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Bản án phúc thẩm có hiệu pháp luật kể từ ngày tuyên án (04/9/2018)./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao; 

- VKSND cấp cao; 
- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 
- TAND huyện Chi Lăng; 

- Chi cục THADS huyện Chi Lăng; 

- Các đương sự; 

- Người bvqlhp của đương sự; 

- HCTP, KTNV&THA; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa DS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Chu Long Kiếm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 13/2018/DS - PT 

Ngày:  25- 9 - 2018 

V/v Tranh chấp lối đi chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:  

Bà Nguyễn Thị Dụ. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Ông Nguyễn Quang Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Liễu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

-   i di n  i n Ki m s t nh n d n t nh Hòa Bình: Bà Hà Thị Ngọc Bích

-  i m sát vi n. 

Ngày 25 tháng  09 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 10/2018/TLPT- DS ngày 05 tháng 6 

năm 2018 về việc Tranh chấp lối đi chung. Do bản án dân sự sơ thẩm số 

05/2018/DS - ST ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố H, 

tỉnh Hòa Bình bị kháng cáo.Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

số12 /QĐPT - TA  ngày  04 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1950; có mặt. 

   Ông Trần Văn H, sinh năm 1948; vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: số nhà 13, tổ 10, phường P, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

- Bị đơn: Ông Trần Đình H2, sinh năm 1956; có mặt. 

Địa chỉ: Số nhà 17, tổ 10, phường P, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

Nơi ở hiện nay: Số nhà 26, tổ 14, phường P, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn: 

+  Bà Trần Thị L, sinh năm 1936; vắng mặt. 

+  Chị Trần Thị T, sinh năm 1972; vắng mặt. 

+  Chị Trần Thị M, sinh năm 1977; vắng mặt. 

+  Anh Đoàn Đăng T, sinh năm 1971; vắng mặt. 

+  Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1996; vắng mặt. 
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 +  Chị Đoàn Thị A, sinh năm 1993; vắng mặt. 

 Cùng địa chỉ: Số nhà 17, tổ 15, phường P, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

- Người kháng cáo: Nguy n đơn bà Nguyễn Thị L và ông Trần Văn H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi ki n đề ngày 27/6/2018 và qu  trình giải quyết vụ  n ở 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị L, ông Trần  ăn H trình bày:  

Ngày 01 tháng 01 năm 1987, ông Trần Văn H có mua của ông Trần Đình 

H11 (là bố ông Trần Đình H2) một phần diện tích đất thổ cư đ  làm lối đi 

chung: Chiều rộng 1m, chiều dài từ đầu nhà bà L kéo ra đến đầu ngõ 35 đường 

L  Lợi (nhà ông Quy n) giá thỏa thuận 80.000đ (Tám mươi nghìn đồng chẵn). 

Hai b n viết giấy chuy n nhượng. Ngoài ra còn thỏa thuận miệng, ông H1 bỏ ra 

50 phân đất chiều rộng đ  hai nhà cùng đi chung nhưng sau ông H1 chỉ bỏ ra 20 

phân đất. Hai hộ gia đình ông H1 và bà L cùng đi chung.  Năm 1988 con trai bà 

L, ông H chết, từ đó bà L bị mất trí nhớ. Năm 1994, lợi dụng bà L mất trí nhớ, 

ông H đi Miền Nam 02 tháng, ông Trần Đình H1 cho con r  là anh Đoàn Đăng 

T xây nhà cấp IV l n phần lối đi chung. Năm 2014, ông Trần Đình H2  nói ông 

Trần Đình H1 đã chết, ủy quyền cho ông Trần Đình H2 quản lý diện tích đất của 

gia đình. Ông Trần Đình H2 đề nghị bà ký giáp ranh nhưng bà L không đồng ý. 

Năm 2015, ông bà có đơn gửi Ủy ban nhân dân phường P đề nghị giải quyết 

việc ông Trần Đình H1 chưa giao đủ đất cho gia đình bà (còn thiếu 6,6m
2
 đất 

nằm sâu trong lối đi chung). Ủy ban nhân dân phường P đã hòa giải nhưng 

không thành.  

Nay nguy n đơn khởi kiện y u cầu Tòa án buộc ông Trần Đình H2 người 

đứng t n trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải trả lại cho bà 6,6m
2 

 đất 

đ  làm lối đi chung. 

 Bị đơn ông Trần  ình H2 trình bày:  

Gia đình ông sinh sống tại số nhà 17, tổ 15, thị xã Hòa Bình, nay là tổ 10, 

phường P, thành phố H, tỉnh Hòa bình từ năm 1973 đến nay. Năm 1982-1983 

xây nhà cấp IV khoảng 20 m
2
 tr n diện tích đất đang tranh chấp (6,6 m

2
). Năm 

1987 bố ông là Trần Đình H1 bán đất cho ông Trần Văn H  gia đình không ai 

biết. Ông công nhận chữ viết trong giấy bi n nhận bán đất ngày 01/01/1987 là 

của bố ông. Ông Trần Đình H2 cho rằng bố ông có bán đất cho ông H, nhưng 

chỉ bán cho ông H có lối đi chứ không bán phần đất nằm sâu trong cùng của 

ngõ, vì phần đất này nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mẹ ông 

(bà Trần Thị L). Bố ông chết ngày 31/10/2012. Năm 2016 thửa đất mang t n mẹ 

ông là Trần Thị L tách thành 02 thửa, chuy n sang t n ông (Trần Đình H2) và bà 

Trần Thị   (em gái ông). Từ trước đến nay gia đình ông và gia đình bà L, ông H 

cùng đi chung một lối đi này, không tranh chấp. Năm 2015 Ủy ban nhân dân 

phường P báo ông đến giải quyết việc tranh chấp lối đi với bà L, ông H thì ông 

mới biết. Quan đi m của ông không đồng ý với y u cầu của nguy n đơn, đề nghị 

xử bác đơn khởi kiện của bà L, ông H. 
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 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị L, chị Trần Thị T, 

anh  oàn  ăng T, chị Trần Thị M, chị  oàn Thị A, anh Nguyễn  ăn C 

(đứng về phí bị đơn) trình bày:  

Bà Trần Thị L (mẹ bị đơn) trình bày: Thửa đất gia đình bà đang ở có 

nguồn gốc mua lại của ông Phát từ năm 1974, không đo diện tích đất. Bà L mua 

đất của cô DTkhông có lối đi, phải đi nhờ nhà ông Tr, bà Th (ông Tr là em ruột 

ông H). Do có mâu thuẫn với nhà ông Tr, gia đình bà L, ông H xin đi nhờ đất 

nhà bà từ năm 1987- 1988.  Sau đó, thửa đất này được cấp giấy chứng nhận 

mang tên bà (Trần Thị L). Việc ông H1 (chồng bà) bán đất cho ông H, trong gia 

đình bà và các con không ai biết. Năm 2012 ông H1 (chồng bà chết). Năm 2016 

gia đình bà chuy n bìa đất từ t n bà sang t n cho con trai cả là Trần Đình H2. Bà 

không đồng ý với y u cầu khởi kiện của bà L, ông H. 

Chị Trần Thị T (em gái bị đơn), anh Đoàn Đăng T (chồng chị Tám, em r  

bị đơn) trình bày:  hoảng năm 1985, diện tích đất đang tranh chấp giáp với nhà 

bà L, ông H1 đã làm bếp. Năm 1990 chị T kết hôn với anh T, hai người ở tại 

gian bếp này, do bếp đã cũ n n vợ chồng chị T, anh T đã cải tạo, sửa chữa ốp 

tường làm trần đ  ở. Năm 2004 chị T, anh T chuy n ra đầu ngõ ở.  Phần đất mà 

bà L, ông H kiện nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần 

Đình H2. Đề nghị Tòa án xử bác đơn khởi kiện của bà L, ông H.  

Bản án số 05/2018/DS - ST ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố H quyết định: Áp dụng Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, 39, 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 4, Điều 5, Điều 17 Luật đất đai năm 2015; Điều 688 Bộ luật 

dân sự 2015, Điều 688 Bộ luật dân sự 2005. Tuy n xử: không chấp nhận đơn 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị L và ông Trần Văn H về việc tranh chấp quyền sử 

dụng đất với ông Trần Đình H2. Xử bác đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị L và 

ông Trần Văn H về việc y u cầu ông Trần Đình H2 phải trả lại 6,6m
2
 đất tại tổ 

15, phường P, thành phố H đ  làm lối đi chung.  

Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, Điều 99 

BLTTHS năm 1999. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị L phải nộp307.000 

đồng, ông Trần Văn H phải nộp 307.000 đồng. 

Ngoài ra bản án còn tuy n về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 07/5/2018, nguy n đơn bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H kháng 

cáo, không nhất trí bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS- ST ngày 27/04/2018 

của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình.  

Tại phi n tòa phúc thẩm, nguy n đơn bà Nguyễn Thị L giữ nguy n nội 

dung kháng cáo. 

  i di n  i n ki m s t nh n d n t nh Hòa Bình ph t bi u ý kiến: 

Về tố tụng: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
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 Về nội dung: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 301 BLTTDS, giữ nguy n 

bản án sơ thẩm số 05/2018/DSST ngày 27/04/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố H. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phi n tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, tr n cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của  i m sát vi n và những người tham gia tố tụng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: 

Nguy n đơn bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H khởi kiện y u cầu bị đơn 

ông Trần Đình H2 trả lại 6,6m
2
 đất đ  làm lối đi chung. Đây là tranh chấp các 

quyền khác cụ th  là lối đi chung, thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

26 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

quan hệ pháp luật là Tranh chấp lối đi chung là đúng. Bị đơn có địa chỉ tại thành 

phố H, diện tích đất tranh chấp tại thành phố H.  Căn cứ đi m a khoản 1 Điều 

35, đi m c khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải 

quyết vụ án là đúng pháp luật. 

 Nguy n đơn ông Trần Văn H, những người có quyền lợi nghĩa vụ li n 

quan: Bà Trần Thị L, chị Trần Thị T, chị Trần Thị M, anh Đoàn Đăng T,  anh 

Nguyễn Văn C, chị Đoàn Thị A có đơn xin xử vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 

296 BLTTDS 2015, Tòa án xét xử vắng mặt 07 người  có tên nêu trên là đúng 

pháp luật. 

[2].Về nội dung kháng cáo:  

[2.1]. Tại phi n tòa nguy n đơn bà Nguyễn Thị L cho rằng, diện tích đất 

đang tranh chấp 6,6 m
2
 (5,5 m x 1,2 m) nằm trong cùng của ngõ (ngõ cụt) hiện 

ông Trần Đình H2 được cấp giấy chứng nhận năm 2016, là của ông Trần Văn H 

(chồng bà) nhận chuy n nhượng của ông Trần Đình H1 (bố bị đơn) từ năm 1987 

đ  làm lối đi chung. 

Phía bị đơn ông Trần Đình H2 cho rằng, thửa đất của ông đang quản lý, sử 

dụng có nguồn gốc của ông Trần Đình H1, bà Trần Thị L là cha mẹ ông quản lý, 

sử dụng từ năm 1973 (trong đó có diện tích đất đang tranh chấp là 6,6 m
2
). Năm 

1985 ông H, bà L nhận chuy n nhượng đất của ông Ti nhưng không có lối đi. 

Năm 1987 bố ông  là Trần Đình H1 nhượng đất cho ông H đ  làm lối đi ra 

đường công cộng, nhưng chỉ nhượng có lối đi chứ không nhượng phần đất nằm 

trong cùng của ngõ (ngõ cụt). Trước khi nhượng đất cho ông H, năm 1982-1983 

bố mẹ ông đã xây nhà cấp IV sử dụng ổn định, li n tục từ đó đến nay. Năm 1990 

gia đình ông sửa lại gian nhà cấp IV này làm chỗ ở cho chị Trần Thị T, anh 

Đoàn Đăng T (là vợ chồng em gái ông). Năm 2006 bà L (mẹ ông) được cấp giấy 

chứng nhận diện tích đất 175,66 m
2
. Năm 2012 ông Trần Đình H1 (bố ông) chết. 

Năm 2016 gia đình ông thống nhất chia tách diện tích đất 175,66 m
2
 thành 02 

thửa, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho ông diện tích 134,7 m
2
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(trong đó có diện tích đất đang tranh chấp là 6,6 m
2
); cấp cho bà Trần Thị   là 

em gái ông diện tích 41,0 m
2
. Đề nghị Tòa án bác đơn kháng cáo của bà L, ông 

H. 

Hội đồng xét xử nhận thấy:   

        Diện tích 134,7 m
2
  bị đơn Trần Đình H2 đang quản lý, sử dụng [thuộc thửa 

đất số 497, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, số 232355 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Hòa 

Bình cấp ngày 12/12/2016 mang t n Trần Đình H2, tr n đất có nhà xây tường 

gạch, mái pro xi măng, diện tích 20,0 m
2
 (trong đó có 6,6 m

2 
đất tranh chấp)], là 

một phần đất nằm trong tổng diện tích đất 175,66 m
2
 do bà Trần Thị L, ông Trần 

Đình H1 (cha, mẹ bị đơn) quản lý sử dụng từ năm 1973 và được cấp giấy chứng 

nhận năm 2006 mang tên bà Trần Thị L.  

Năm 1985, ông Trần Văn H nhận chuy n nhượng đất của ông Hà Huy T, 

diện tích 89,10 m
2
 đất nhưng không có lối đi. Ngày 17/7/1985 phòng Quản lý 

ruộng đất thị xã H(cũ)  giao cho ông Trần Văn H diện tích đất ở là 89,10 m
2
.  

  Đ  có lối đi ra đường công cộng, năm 1987 ông Trần Văn H nhận chuy n 

nhượng một phần diện tích đất của ông Trần Đình H1. Tại Giấy bi n nhận ngày 

01/01/1987 có nội dung: Ông Trần Đình H1 chuy n nhượng cho ông Trần Văn 

H cùng tổ số đất đ  làm ngõ từ đầu nhà ra đường chính cửa chú Quy n, chiều 

ngang là 01 m, ông H1 nhất trí đ  ra 20 phân đ  cùng đi. Ông H trả cho ông H1 

80.000 đồng (tám mươi ngàn đồng).  

Ngày 27/7/1996, UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (GCNQSDĐ) cho ông Trần Văn H, diện tích 84,1 m
2
 đất ở.Tờ bản đồ số 03. 

Số thửa 793. Tại phường P, thị xã H, tỉnh Hòa Bình. (Giảm 5 m
2
 so với phòng 

Quản lý ruộng đất thị xã H cũ giao năm 1985).  

 Tại bi n bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tr n thực địa ngày 

06/01/1998 của Ủy ban nhân dân phường P, bà L ký hộ giáp ranh xác nhận mốc 

giới của thửa đất của bà Trần Thị L.   

 Ngày 30/10/2006 UBND thị xã Hòa Bình cấp giấy chứng nhận cho bà 

Trần Thị L, diện tích đất 175,66 m
2
. Tờ bản đồ số 09. Thửa đất số 275. Địa chỉ 

thửa đất: Tổ 15, phường P, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

 Như vậy, ông H1, bà L là cha mẹ đẻ của bị đơn đã quản lý, sử dụng diện 

tích đất 175,66 m
2
 ở tổ 15, phường P, thành phố H từ năm 1973 (trước khi ông 

H, bà L nhận chuy n nhượng đất của ông T). Thời đi m ông Trần Đình H1 

nhượng đất cho ông Trần Văn H đ  làm lối đi thì thửa đất đó chưa được cấp giấy 

chứng nhận. Việc nhượng đất do ông Trần Đình H1 làm giấy viết tay, không có 

xác nhận của chính quyền địa phương. Năm 1996 ông Trần Văn H được cấp 

giấy chứng nhận diện tích 84,1 m (giảm 5 m
2
 so với phòng Quản lý ruộng đất thị 

xã Hòa Bình cũ giao năm 1985). Khi làm thủ tục k  khai cấp giấy chứng nhận 

ông Trần Văn H không đưa diện tích đất nhận chuy n nhượng của ông Trần 

Đình H1 vào trong giấy chứng nhận của mình.  
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 Sau đó khoảng 10 năm bà Trần Thị L được cấp giấy chứng nhận diện tích 

175,66 m
2
 đất ở (trong đó có diện tích 6,6 m

2
 đất đang tranh chấp).  hoảng 4 

năm sau khi ông Trần Đình H1 chết. Năm 2016 gia đình bà Trần Thị L thỏa 

thuận chia, tách diện tích đất 175,66 m
2
, thửa đất số 275, tờ bản đồ số 9,

 
mang 

tên bà Trần Thị L (tr n đất có nhà cấp IV) thành hai thửa. Ngày 12/12/2016 Sở 

Tài nguy n và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy chứng nhận cho ông Trần 

Đình H2, thửa số 497, diện tích 134,7 m
2
 ; tài sản tr n đất của ông H2 là nhà xây 

tường gạch, mái pro xi măng, diện tích 20,0 m
2
 (trong đó có diện tích 6,6 m

2
 đất 

đang tranh chấp); cấp cho bà Trần Thị   là em gái bị đơn, thửa 496 có diện tích 

41,0 m
2
. Việc phát sinh tranh chấp khi năm 2016 khi gia đình bị đơn chia, tách 

diện tích 175,66 m
2 

mang tên bà Trần Thị L thành 02 thửa (ông H2 và bà K là 

em ông H2); bà L, ông H không ký xác nhận ranh giới 

  Như vậy, gia đình bị đơn sử dụng đất ổn định li n tục từ trước năm 1980, 

không tranh chấp. Thời đi m bố, mẹ bị đơn xây nhà cấp IV thì bà Nguyễn Thị L, 

ông Trần Văn H không có ý kiến phản đối. Khi bà Trần Thị L (mẹ bị đơn) được 

cấp giấy chứng nhận lần đầu (năm 2006) nguy n đơn không khiếu nại. Tháng 01 

năm 1988 UBND phường P lập bi n bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất 

do bà Liệu, ông H1 quản lý đ  cấp giấy chứng nhận, bà Nguyễn Thị L đã ký vào 

bi n bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tr n thực địa do UBND phường P 

lập bi n bản. Trên thực tế sau khi chia tách diện tích 175,66 m
2
 thành hai thửa 

(41,0 m
2
 + 134,7 m

2
), thì tổng diện tích đất vẫn tương đương với diện tích ban 

đầu: 175,66 m
2
/
 
175,7 m

2
. 

  Mặt khác phần đất giữa hai nhà nguy n đơn và bị đơn được ngăn cách 

bởi lối đi chung như hiện trạng đang sử dụng. Diện tích đất ở của nguy n đơn  

bà L, ông H đang sử dụng không bị vây bọc bởi các bất động sản liền kề, lối đi 

ra đường công cộng của nhà nguy n đơn ẫn đảm bảo. 

 Quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm nguy n đơn bà Nguyễn Thị L, 

ông Trần Văn H không xuất trình được chứng cứ nào khác chứng minh việc ông 

H1 (bố bị đơn) nhượng đất cho ông H đ  làm ngõ đi có chiều dài tính từ đầu nhà 

bà L, ông H ra đường chính như nguy n đơn trình bày; cũng không có chứng cứ 

nào khác chứng minh bà L bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian từ năm 1994 

đến năm 2014. Trường hợp bà L bị mất trí nhớ thì ông Trần Văn H (chồng bà) là 

người bình thường, ông H có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của gia đình bà.  

 Với các chứng cứ phân tích và nhận định tr n đây, đủ căn cứ  kết luận, 

nguy n đơn bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H khởi kiện y u cầu bị đơn ông 

Trần Đình H2 trả lại 6,6 m
2
 là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp 

nhận đơn khởi kiện của nguy n đơn là đúng. 

[3]. Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm: 

Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định những tranh chấp về 

dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định 14 khoản.  Cụ th  
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Quan hệ pháp luật trong vụ án này thuộc khoản 2 Điều 26 BLTTDS. Việc Tòa 

án cấp sơ thẩm áp dụng cả Điều 26 BLTTDS là không chính xác.  

Áp dụng Luật đất đai năm 2015, Bộ luật dân sự 2005, Điều 99 BLTTHS 

(án phí dân sự là không đúng. Phần quyết định viết dài cần sử lại cho ngắn 

gọn.  

Quyết định nguy n đơn chịu án phí có giá ngạch đối với diện tích đất 

tranh chấp (6,6 m
2
 ) là không đúng; tính án phí phần tài sản xây tr n đất tranh 

chấp là không chính xác. Vì, đây là vụ án tranh chấp lối đi chung, Tòa án không 

xem xét giá trị diện tích đất tranh chấp. Theo quy định tại đi m a khoản 2 Điều 

27 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, vụ án này nguy n đơn khởi kiện không được chấp nhận phải nộp 

án phí dân sự không có giá ngạch.  

       [4]. Về án phí:  

 Do sửa án sơ thẩm, người kháng cáo ông Trần Văn H, bà Nguyễn Thị L 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Những thiếu sót n u tr n được khắc phục ở cấp phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, 309 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015: 

 hông chấp nhận kháng cáo của nguy n đơn bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H. 

Giữ nguy n quyết định bản án sơ thẩm số 05/2018/DS- ST ngày 27/04/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình.  

Sửa phần áp dụng pháp luật, phần quyết định và án phí, cụ th  như sau: 

1. Áp dụng: Khoản 2 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 

147; khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Điều 5 Điều 17 Luật 

đất đai năm 2013. Điều 159 Điều 245 Điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015. Đi m 

a khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí. 

Xử:  hông chấp nhận đơn khởi kiện của nguy n đơn bà Nguyễn Thị L,  

ông Trần Văn H về việc y u cầu bị đơn ông Trần Đình H2 phải trả lại 6,6m
2
 đất 

đ  làm lối đi chung tại tổ 15 (nay là tổ 10), phường P, thành phố H, tỉnh Hòa 

Bình.  

2. Về án phí:  

Bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H mỗi người phải chịu 300.000đ (ba 

trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm; được khấu trừ  300.000đ (ba trăm ngàn) 

đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0003205  ngày 

05/7/2017 và 300.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu 
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0005177 ngày 07/5/2018  tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hòa 

Bình.   

Bà Nguyễn Thị L, ông Trần Văn H không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm.  

3. Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực k  từ ngày tuy n án, ngày 

25/9/2018. 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao;  

- V SND cấp cao; 

- V SND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND thành phố H; 

- Chi cục THADS thành phố H; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Tổ HCTP. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

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

 HUYỆN THÁI THỤY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH THÁI BÌNH  ------------------------------- 

---------------- 

Bản án số: 11 /2018/DS - ST 

      Ngày 26/11/2018 

V/v Tranh chấp ngõ đi chung. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

       Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :  Ông Ngô Thế Tương 

Các Hội thẩm nhân dân : Bà Tô Thị Liễu và ông Phan Văn Tiến. 

          Thư ký phiên tòa : Bà Bùi Thị Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình. 

      Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa: 

Bà: Trần Thị Hoàn – Kiểm sát viên 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 06/2018/TLST – DS ngày 11 

tháng 4 năm 2018 về việc Tranh chấp ngõ đi chung theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 13/2018/QĐXXST ngày 11 tháng 10 năm 2018 và quyết định tạm ngừng phiên tòa số 

05 ngày 09 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Phạm Thị D, sinh năm 1968                                     ( Có mặt ) 

Trú tại: thôn Đ, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1945  ( Có mặt ) 

Bà Phạm Thị M, sinh năm 1947   ( Có mặt ) 

Đều trú tại: thôn Đ, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

         Người đại diện theo ủy quyền cho ông B 

           Anh: Nguyễn Văn H, sinh năm 1978                                                    ( Có mặt ) 

Trú tại: thôn Đ, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

           Người đại diện theo ủy quyền cho bà M 

            Ông: Phạm Văn Đ, sinh năm 1952                                                            ( Có mặt ) 

Trú tại: thôn Đ, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

         Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
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Ủy ban nhân dân xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Người địa diện theo pháp luật của UBND xã T 

Ông : Phạm Văn C – Chức vụ chủ tịch                                ( Có đơn xin xử vắng mặt ) 

         Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đứng về phía nguyên đơn 

1. Bà : Đinh Thị T1, sinh năm 1935 

Trú tại: thôn H, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

2. Ông: Đinh Văn L1, sinh năm 1943 

Trú tại: phường B, thành phố TB, tỉnh TB 

3. Bà: Đinh Thị L2, sinh năm 1957               

Trú tại: thôn T, xã T.H, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

4. Bà: Đinh Thị B1, sinh năm 1960 

Trú tại: thôn Đ, xã T.T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

5. Bà: Đinh Thị H, sinh năm 1969 

Trú tại: thôn B, xã T.H, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

6. Ông: Đinh Văn L3, sinh năm 1945 

7. Anh: Đinh Văn T2, sinh năm 1967 ( chồng chị Duyên- chết năm 2012 ) 

8. Chị Đinh Thị L, sinh năm 1992 ( con anh T2 ) 

9. Chị Đinh Thị N, sinh năm 1996 ( con anh T2 ) 

Đều trú tại; thôn Đ, xã T.T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

( Bà T1, ông L, chị L, bà B, bà H, ông L, chị L, chị N đều từ chối nhận di sản thừa kế và 

ủy quyền toàn bộ cho chị Duyên tham gia tố tụng giải quyết vụ án) 

                                            NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa, nguyên 

đơn là chị Phạm Thị D trình bày:  

Bố mẹ chồng chị là ông Đinh Văn L4 ( chết năm 1993) và bà Đỗ Thị B2 

(chết năm 1995 – là vợ hai của ông Đinh Văn L4), khi còn sống bố chồng ở 

cùng với vợ chồng chị, còn bà Đỗ Thị B2 được bố chồng chị mua cho một 

mảnh đất có số thửa 47, diện tích 495 m2 có địa chỉ tại thôn Đ, xã TT, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trên diện tích đất có ngôi nhà cấp 4, năm 1968 bão 

đổ mất nhà cửa nên mẹ chồng chị về ở cùng với với vợ chồng chị và bà B giao 

lại toàn bộ diện tích đất ở trên cho vợ chồng chị quản lý sử dụng, hàng năm vợ 

chồng chị vẫn nộp thuế sử dụng đối với nhà nước. Từ thửa đất trên gia đình chị 

và gia đình ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị M đều đi chung một ngõ ra 

đến đường 39B, giữa gia đình chị và gia đình ông B, bà M mặc nhiên thừa 

nhận đây là ngõ đi công cộng, không có tranh chấp gì. Đến năm 2008 và năm 

2010 gia đình ông B, bà M có 02 lần sửa ngõ đổ bê tông, chị đã mang xe rùa 
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lên cùng hợp tác làm nhưng bà M bảo chị không phải làm vì nhà bà đi lại nhiều 

chị cho mượn xe rùa là được rồi, chị cứ kệ chúng tôi và ông B, bà M vẫn thừa 

nhận đây là ngõ đi chung của hai gia đình. Đến năm 2016, nhà nước kê khai 

diện tích đất giải phóng mặt bằng thì ông B, bà M nhận ngõ này là ngõ đi riêng 

của gia đình ông bà, sau đó ông B, bà M dựng cột bê tông và cổng sắt rào chặt 

ngõ đi không cho gia đình chị đi lại. Chị đã 02 lần làm đơn gửi UBND xã T.T, 

và cả hai lần hòa giải trên chính quyền địa phương đều xác định đây là ngõ đi 

chung của cả hai gia đình. Chị yêu cầu Tòa án xác định tuyến ngõ từ thửa đất 

số 47, diện tích 495 m2 mang tên bà Đỗ Thị B là mẹ chồng chị ra đến đường 

39B là ngõ đi chung của gia đình chị và gia đình ông B, bà M, buộc ông B, bà 

M phải tháo dỡ cổng sắt giáp đường 39B và hàng dây rào thép để trả lại lối đi 

cho gia đình chị. 

Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người 

đại diện theo ủy quyền của bị đơn là anh Nguyễn Văn H ( con trai ông B) trình 

bày:  

Thửa đất số 166, tờ bản đồ địa chính số 13 đo đạc năm 2007 trước kia là 

thửa đất số 148, 49 theo bản đồ 299 có địa chỉ tại thôn Đ, xã T.T, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình là đất hiện nay bố mẹ anh đang ở là được ông bà để lại 

nhiều đời nay, trong đó có ngõ đi ra đường 39B. Ngõ được hình thành trên đất 

của gia đình anh, chỉ có gia đình anh sử dụng. Khi bà Đỗ Thị B mua lại mãnh 

đất vườn của cụ R do ngõ đi ra đường xa nên gia đình anh cho đi nhờ ngõ nhà 

anh, nay chị D là con dâu của bà B khởi kiện gia đình anh về ngõ đi, gia đình 

anh không đồng ý và khẳng định ngõ này chỉ là ngõ riêng của gia đình anh 

Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là bà Phạm 

Thị M trình bày: 

Thửa đất số 166, tờ bản đồ địa chính số 13 đo đạc năm 2007 trước kia là 

thửa đất số 148, 49 theo bản đồ 299 có địa chỉ tại thôn Đ, xã T.T, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình là đất hiện vợ chồng bà đang ở là được ông bà để lại 

nhiều đời nay, trong đó có ngõ đi ra đường 39B. Ngõ được hình thành trên đất 

của gia đình bà, chỉ có gia đình bà sử dụng. Khi bà Đỗ Thị B mua lại mãnh đất 

vườn của cụ R do ngõ đi ra đường xa nên gia đình bà cho đi nhờ ngõ nhà bà, 

nay chị D là con dâu của bà B khởi kiện gia đình bà về ngõ đi, gia đình bà 

không đồng ý và khẳng định ngõ này chỉ là ngõ riêng của gia đình bà. 

        Người đại diện của Ủy ban nhân dân xã T.T trình bày :  

        UBND xã T.T giao cho gia đình ông Nguyễn Văn B và gia đình bà Phạm 

Thị D sử dụng phần diện tích ngõ đi đang tranh chấp từ trước năm 1986. Hai gia 

đình sử dụng ổn định đến năm 2014 thì phát sinh tranh chấp. Trong bản đồ 299, 

thể hiện ngõ đi chung vào các thửa gồm:  Thửa đất số 49, thửa đất số 48 tờ bản đồ 

số 13 tại thôn thôn Đ, xã T.Tchủ sử dụng là ông Nguyễn Văn B và thửa đất số 47 

tờ bản đồ số 13 tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ chủ sử dụng là bà B2 – mẹ đẻ của 

ông Đinh Văn T2 (chồng bà Phạm Thị D). Trong bản đồ đo đạc năm 2007, tờ bản 
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đồ 13 vẫn thể hiện ngõ đi chung vào các thửa đất do ông B, ông Đinh Văn T2 sử 

dụng. Tại bản đồ đo đạc năm 2007 thì các thửa đất của gia đình ông B gồm: Thửa 

đất số 166, 167, 168 tờ bản đồ số 13 tại thôn thôn Đ, xã T.T và thửa đất của gia 

đình ông T2 – bà D là thửa đất số 182, tờ bản đồ 13 tại thôn thôn Đ, xã T.T. 

Các hộ gia đình đều đã ký xác nhận ranh giới và không có tranh chấp gì. Chỉ 

đến khi có việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

đường 39B từ xã T.T đến thị trấn D của huyện Thái Thụy thì mới phát sinh tranh 

chấp dẫn đến việc gia đình ông B chặn lối đi không cho gia đình bà D sử dụng 

nữa. 

Tại kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 15/01/2015 của UBND huyện 

Thái Thụy cũng xác định phần diện tích ngõ đi trên là ngõ đi chung. Nay bà Phạm 

Thị D khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, UBND xã có quan điểm 

như sau: Căn cứ vào Bản đồ 299, Sổ mục kê, Bản đồ đo đạc địa chính năm 2007, 

sổ sách lưu trữ, UBND xã đề nghị Tòa án xác định phần diện tích ngõ đi đang 

tranh chấp là ngõ đi chung, thuộc quản lý của UBND xã và yêu cầu gia đình ông 

Nguyễn Văn B phải tháo dỡ cổng sát trả lại phần diện tích ngõ đi chung nói trên 

để gia đình ông Nguyễn Văn B và gia đình bà Phạm Thị D cùng sử dụng. 

        Tại biên bản phiên họp và hòa giải, các đương sự không thống nhất được 

với nhau, vụ án không hòa giải được nên phải đưa ra xét xử. 

         Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án kể từ thời điểm thụ lý đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án: 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 thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Đây là vụ án Tranh chấp về ngõ đi chung công cộng thuộc 

thẩm quyền của Tòa án theo quy định tại khoản 9 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự.Tại phiên tòa bà M và người đại diện theo ủy quyền của ông B có trình bày 

ông B, bà M tự đổ bê tông các con của ông bà có làm hộ bố mẹ trên phần ngõ đi 

đang tranh chấp, nhưng đây là do các con của ông bà làm hộ bố mẹ, bà không có 

ý kiến gì vì vậy các con của ông B, bà M không phải là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân 

dân xã T.T có đơn xin xử vắng mặt. Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 Bộ luật dân sự xét xử theo thủ tục chung. 
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   [2]. Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là anh Nguyễn Văn 

H trình bày phần diện tích ngõ đang tranh chấp là của gia đình anh, hàng năm 

gia đình anh vẫn nộp thuế sử dụng phần đất này, do đó Hội đồng xét xử quyết 

định tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập chứng cứ, kết quả xác minh thu 

thập chứng cứ tại Ủy ban nhân dân xã T.T xác định phần diện tích ngõ đang 

tranh chấp giữa các đương sự là ngõ đi chung công cộng, nhà nước không thu 

thuế sử dụng đối với phần diện tích ngõ này. Như vậy không có cơ sở chấp nhận 

ý kiến trình bày của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn. 

     [3]. Ủy ban nhân dân xã T.T xác định: Ngõ đi đang tranh chấp giữa chị D với 

ông B, bà M là ngõ đi chung, đã có từ trước năm 1986, trong bản đồ 299 và bản 

đồ đo đạc năm 2007 vẫn thể hiện ngõ đi chung vào các thửa đất do ông Bộc, bà 

M và T, chị D sử dụng. Tại bản đồ đo đạc năm 2007 thì các thửa đất của gia đình 

ông Bộc, bà Min gồm: Thửa đất số 166, 167, 168 tờ bản đồ số 13 tại thôn Đ, xã 

T.T và thửa đất của gia đình ông T – bà D là thửa đất số 182, tờ bản đồ 13 tại 

thôn Đ, xã T.T. Các hộ gia đình đều đã ký xác nhận ranh giới và không có tranh 

chấp gì. Tại kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 15/01/2015 của UBND 

huyện Thái Thụy cũng xác định phần diện tích ngõ đi trên là ngõ đi chung. Quan 

điểm của chính quyền địa phương: Căn cứ vào Bản đồ 299, Sổ mục kê, Bản đồ đo 

đạc địa chính năm 2007, sổ sách lưu trữ, UBND xã đề nghị Tòa án xác định phần 

diện tích ngõ đi đang tranh chấp là ngõ đi chung, thuộc quản lý của UBND xã và 

yêu cầu gia đình ông  B bà M phải tháo dỡ cổng sắt trả lại phần diện tích ngõ đi 

chung nói trên để gia đình ông B bà M và gia đình chị D cùng sử dụng. Ý kiến 

này của Ủy ban nhân dân xã TT là có căn cứ cần chấp nhận. 

      [4]. Về yêu cầu của nguyên đơn - Chị D: Thửa đất số thửa 47, diện tích 495 

m2 theo bản đồ 299 nay là thửa đất số 182, tờ bản đồ 13 tại thôn Đ, xã T.T là 

do mẹ chồng chị giao lại toàn bộ diện tích đất ở trên cho vợ chồng chị quản lý 

sử dụng, hàng năm vợ chồng chị vẫn nộp thuế sử dụng đối với nhà nước. Từ 

thửa đất trên gia đình chị và gia đình ông B và bà M đều đi chung một ngõ ra 

đến đường 39B, giữa gia đình chị và gia đình ông B, bà M mặc nhiên thừa 

nhận đây là ngõ đi công cộng, không có tranh chấp gì. Theo bản đồ 299 và bản 

đồ đo đạc 2007 thì phần diện tích ngõ đang tranh chấp có số liệu phù hợp với 

nhau. Cụ thể kết quả xem xét thẩm định tại chỗ do Tòa án tiến hành số liệu bản 

đồ 299 và bản đồ đo đạc 2007 thì phần diện tích ngõ đang tranh chấp có số liệu 

như sau: Chiều dài ngõ đi là 42,43m, chiều rộng đoạn giáp đường 39B là 

3,16m đoạn cuối giáp đất của chị F là 2,88m 

      Tất cả các số liệu về chiều rộng, chiều dài ngõ đi theo biên bản xem xét 

thẩm định tại chỗ đều phù hợp số liệu đo đạc theo bản đồ 229 và bản đồ đo đạc 
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2007 đều phù hợp với nhau, vì vậy yêu cầu của nguyên đơn có cơ sở cần chấp 

nhận.  

        [5]. Về chi phí định giá: Trong quá trình tố tụng nguyên đơn yêu cầu định 

giá tài sản, do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên theo quy định khoản 

1 Điều 165 Bộ luật tố tụng dân sự, bị đơn phải chịu toàn bộ chi phí định giá với 

số tiền là 1.000.000 đồng.   

      [6]. Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.Trả lại chị D số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên : 

                                    QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Điều 175, Điều 176 Bộ luật dân sự 2015; khoản 9 Điều 125 

Luật đất đại 2013 

Điều 147, Điều 165, Điều 228; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH về án phí lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị D. 

Diện tích ngõ 121 m2 có chiều dài 42,43 m chiều rộng đoạn giáp đường 39B 

là 3,16m đoạn cuối giáp đất của chị D là 2,88m là ngõ đi chung công cộng Có tứ 

cận như sau:  

Phía Tây giáp đường 39B 

Phía Đông giáp thửa 182 ( đất nhà chị D) 

Phía Bắc giáp thửa 239 và thửa 167 ( đất nhà ông B, bà M ) 

Phía Nam giáp thửa 184 và 183 

 ( Có sơ đồ kèm theo) 

2. Buộc ông B, bà M phải tháo dỡ cổng sắt giáp đường 39B và hàng dây rào 

thép để trả lại lối đi chung. 

Buộc ông Nguyễn Văn B và bà Phạm Thị M phải thanh toán cho chị Phạm 

Thị Duyên số tiền chi phí định giá là 1.000.000 đồng 

3. Về án phí: Ông Nguyễn Văn B và bà Phạm Thị M chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm. Trả lại chị Phạm Thị D số tiền 1.000.000 đồng tạm ứng án 

phí đã nộp tại biên lai số 0001385 ngày 10/4/2018 của Chi cục Thi hành án huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

3.Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người đại diện theo ủy quyền 

,người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc 

kể từ ngày bản án được tống đạt theo quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận:  
- VKSND huyện Thái Thuỵ; 

- Chi cục THADS huyện Thái Thụy; 

- TAND tỉnh TB 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng 

- Các đương sự 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

                

 

                                  Ngô Thế Tương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN P      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 06/2018/DS-ST 

Ngày: 11/4/2018 
V/v “Tranh chấp 

 lối đi chung” 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BÌNH THUẬN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :  Ông Lý Văn Lấy   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Trọng Di

2. Ông  Phạm Lê Thụy

-  Thư ký phiên tòa: Ông Đắc Quốc Tuân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện P. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện P tham gia phiên tòa: Ông Đào 

Thanh Tuấn - Kiểm sát viên 

Trong ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện P xét xử sơ 

thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 56/2017/TLST-DS, ngày 03/4/2017 theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 04/2018/QĐST ngày 09/3/2017 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số: 03/2018/QĐST-DS ngày 29/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện P, giữa các 

đương sự :    

1. Nguyên đơn: ông Nguyễn T, năm sinh 1967; Địa chỉ : xóm 9, thôn 3, xã T,

huyện P, Bình Thuận, có mặt ; 

2. Bị đơn: ông Ngô Quốc B, năm sinh 1966; Địa chỉ : xóm 9, thôn 3, xã T,

huyện P, Bình Thuận, có mặt ; 

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

- Bà Trần Thị N, sinh năm 1966 (vợ Ông T); Địa chỉ : xóm 9, thôn 3, xã T, 

huyện P, Bình Thuận, có mặt ; 

- Bà Hồ Thị A, sinh năm 1971 (vợ Ông B); Địa chỉ : xóm 9, thôn 3, xã T, 

huyện P, Bình Thuận, có mặt; 

4. Người làm chứng: Bà Cao Thị H, sinh năm 1956; Địa chỉ : xóm 9, thôn 3,

xã T, huyện P, Bình Thuận, có mặt; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 20/3/2017 và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn 

ông Nguyễn T trình bày:  

Năm 1990 gia đình ông có xây dựng căn nhà cấp 4 trên diện tích 199,7m² đất 

tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 726924 vợ chồng ông, tọa lạc tại xóm 

9, thôn 3, xã T, huyện P, tỉnh Bình Thuận, nhà ông nằm song song với nhà ông Ngô 

Quốc B, bà Hồ Thị A cách nhau một lối đi chung rộng khoảng 1,50m và dài 20m. 

Năm 2016 gia đình Ông B, Bà A tự ý xây dựng thêm nhà để xe một mặt nối liền 

bên hông nhà ông và một mặt nối nhà Ông B ở phía sau, diện tích xây dựng (ngang 
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1,50m x dài 3,60m), việc xây dựng nêu trên của gia đình Ông B đã làm ảnh 

hưởng đến sinh hoạt, làm cho gia đình ông mở cửa sổ không được. Đồng thời trước 

mặt tiền nhà Ông B có một lối đi rộng 2 mét đến cửa ngõ nhà ông, gia đình Ông B 

tự lấn chiếm và xây dựng một mái hiên rộng 2 mét, dài 5 mét tương ứng với chiều 

ngang mặt tiền nhà Ông B. Do vậy, ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc gia đình 

Ông B phải tháo dỡ nhà để xe diện tích xây dựng (ngang 1,50m x dài 3,60m) và 

tháo dỡ mái hiên rộng 2 mét, dài 5 mét (tương ứng với chiều ngang mặt tiền nhà 

Ông B) để gia đình ông dể đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra ông không yêu 

cầu gì thêm. 

Bị đơn ông Ngô Quốc B trình bày: Ông thừa nhận sau khi gia đình ông xây 

dựng nhà xong vào năm 2000, đến năm 2016 thì gia đình ông xây dựng thêm nhà để 

xe bên hông nhà Ông T và nối với bên gốc nhà ông ở mặt sau, diện tích xây dựng 

ngang 1,50m x dài 3,60m, bằng tol xi măng và có dựng mái hiên bằng tol thiết che 

phía trên đường đi vô nhà Ông T với diện tích khoảng 3m x 4m. Đối với phần xây 

dựng nhà để xe trước đây là đường hẽm là lối đi duy nhất nhà bà Cao Thị H, vì Bà 

H trước đây có đất ở phía sau, nay Bà H đã bán đất cho người khác và không ai còn 

đi lối này nữa và kể cả gia đình Bà H cũng không còn đi lối này nên gia đình ông có 

xin Bà H phần đất này, Bà H cho gia đình ông, gia đình ông mới xây dựng nhà để 

xe, theo ông thì không liên quan đến đất gia đình Ông T và cũng không ảnh hưởng 

gì đến quyền lợi của gia đình Ông T. Ông T, bà N yêu cầu gia đình ông tháo dỡ ông 

không đồng ý tháo. Còn mái tol thiếc dựng trên diện tích trên đất lối đi vô nhà Ông 

T, mục đích và việc làm của gia đình ông là để cho mát chứ không có mục đích 

chiếm đất của ai, Ông T và bà N cho rằng gia đình ông lấn đất chiếm phần không 

gian đường đi và yêu cầu tháo dỡ thì ông cũng không chấp nhận. Ông đề nghị Tòa 

án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị N trình bày: Sự việc ông 

Nguyễn T chồng bà đã khai cụ thể cho Tòa án, lời khai và yêu cầu của Ông T, bà 

thống nhất và không bổ sung gì thêm. Bà đề nghị Tòa án căn cứ theo quy định pháp 

luật giải quyết theo nguyện vọng của vợ chồng bà.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thị Ái trình bày: Sự việc ông 

Ngô Quốc B chồng bà đã khai cụ thể cho Tòa án, lời khai và ý kiến của Ông B cũng 

là ý kiến của bà, bà không bổ sung gì thêm. Bà đề nghị Tòa án căn cứ theo quy định 

pháp luật giải quyết theo nguyện vọng của vợ chồng bà.  

 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: 

Việc kiểm sát tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư 

ký: Xác định mối quan hệ pháp luật cần giải quyết và các bước của quá trình chuẩn 

bị xét xử, việc thu thập chứng cứ và trình tự thủ tục tại phiên tòa của người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng cơ bản là đúng quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến Hội đồng xét 

xử nghị án. 

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 14 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 84, Điều 56, khoản 1 Điều 147 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 254 của Bộ Luật dân sự; Điều 203 của Luật đất đai; 

Điều 27 của Nghị quyết số 326/2009/PL- UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng 
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và quản lý án phí, lệ phí Tòa án; Đề nghị tuyên xử: Chấp nhận 01 phần yêu cầu 

khởi kiện của ông Nguyễn T đối với vợ chồng ông Ngô Quốc B. 

Buộc Ông B, Bà A phải tháo dở mái hiên lợp bằng tol thiếc trên diện tích 

10,9m² đất trả lại khoảng không gian lối đi cho gia đình Ông T, bà N; Bác yêu cầu 

của ông Nguyễn T đối với ông Ngô Quốc B về việc yêu cầu tháo dỡ nhà tạm để xe 

có diện tích (ngang 1,50m x dài 3,60m) giữ nguyên hiện trạng tài sản tồn tại trên 

diện tích đất (ngang 1,50m x dài 3,60m) (tường xây, mái lợp tol xi măng). 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu 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. Hội đồng xét xử nhận định: 

 

[1] Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa ông Nguyễn T, bà 

Trần Thị N giữ nguyên yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông Ngô Quốc B, 

bà Hồ Thị A phải tháo dỡ phần xây dựng trên diện tích (ngang 1,50m x dài 3,60m) 

và mái tol che trên diện tích 10,9m² đất giao trả lại lối đi vào nhà ông bà. Ông B, Bà 

A chỉ đồng ý 01 phần yêu cầu của Ông T, bà N nhưng tại phiên tòa ông bà không 

đồng ý toàn bộ yêu cầu của Ông T, bà N, vì cho rằng diện tích (ngang 1,50m x dài 

3,60m) là không phải lối đi, còn diện tích 10,9m² đất ông bà che mái tol là để cho 

mát việc này không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của gia đình Ông T, bà N. Chứng tỏ 

đây là việc kiện dân sự “Tranh chấp lối đi chung” là quan hệ pháp luật thuộc trường 

hợp tranh chấp khác về dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, được 

giải quyết theo Luật đất đai; Bộ luật Dân sự và được điều chỉnh bởi Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

   

[2] Để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn có căn cứ và hợp pháp, tại 

giai đoạn giải quyết vụ án Ông T, bà N có xuất trình tài liệu, chứng cứ gồm giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 726924 do UBND huyện P cấp cho ông bà 

ngày 03/11/2008 và biên bản giải quyết đơn kiến nghị của UBND xã T ngày 

09/01/2017. Bị đơn ông Ngô Quốc B cung cấp cho Tòa án trong quá trình thu thập 

chứng cứ người biết sự việc liên quan đến vấn đề bên nguyên đơn tranh chấp là bà 

Cao Thị H là người có đất lân cận, ngoài ra các bên đương sự không ai xuất trình 

thêm tài liệu, chứng nào khác để chứng minh cho yêu cầu của mình là hợp pháp và 

đúng pháp luật.  

Tại giai đoạn hòa giải cũng như tại phiên tòa Bà H xác nhận nguồn gốc hiện 

trạng đất mà Ông T tranh chấp với Ông B, đây là đất của gia đình bà có từ trước khi 

gia đình Ông T và gia đình Ông B tới ở, đất này gắn liền với diện tích đất gia đình 

bà ở phía sau nhà Ông T, gia đình bà dùng làm lối đi lên đi xuống, vì gia đình bà có 

ngôi nhà ở phía dưới ở trước Ông B và chỉ duy nhất gia đình bà đi lối này, sau khi 

gia đình bà bán đất ở phía sau nhà Ông T thì gia đình bà không còn đi lối này nữa, 

gia đình Ông B thấy vậy mới xin bà một gốc phía sau để xây dựng nhà để xe cho 

thuận tiện, lúc đó bà mới cho gia đình Ông B xây nhà để xe, trong lúc gia đình Ông 

B xây dựng thì phát sinh tranh chấp, theo bà diện tích đất này không của riêng ai, 

chỉ có gia đình bà sử dụng, gia đình Ông B xây nhà để xe không ảnh hưởng gì tới ai 

cả.  
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 Còn hiện trạng phần tài sản tranh chấp sau khi xem xét, thẩm định tại chổ 

được xác định như sau: Lối đi vô cửa ngõ nhà Ông T có mái tol lợp bằng thiếc dôi 

ra cao khoảng 2,4m, chiếm khoảng không gian lối đi vô nhà Ông T có diện tích 

10,9m² và nhà xây tạm mái lợp tol xi măng dùng để xe có diện tích xây dựng 8,6m², 

trong đó diện tích Ông T tranh chấp yêu cầu tháo dỡ là (ngang 1,50m ; dài 3,60m) 

(tại Bút lục số 37) 

 

[3] Xét lời trình bày của bà Cao Thị H như trên đã một phần nào xác định 

diện tích đất mà gia đình Ông B xây dựng nhà để xe là lối đi của gia đình Bà H có 

từ trước và chính vợ chồng Ông T và vợ chồng Ông B cũng xác định như vậy. 

Đồng thời sau khi xem xét, thẩm định tại chổ được xác định phần xây dựng nhà để 

xe của gia đình Ông B mà gia đình Ông T tranh chấp đòi tháo dỡ diện tích (ngang 

1,50m ; dài 3,60m) không nằm trong diện tích đất mà cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận cho gia đình Ông T. Hơn nữa, việc xây dựng nhà để xe của gia 

đình Ông B chưa gây hậu quả gì và cũng không ảnh hưởng gì đến quyền và lợi hợp 

pháp cho gia đình Ông T và cũng không có căn cứ xác định gia đình Ông B xây 

dựng trái phép trên phần đất này. Tại Công văn số 3077/UBND-BTCD ngày 

19/12/2017 của UBND huyện P xác định nhà để xe của ông Ngô Quốc B xây dựng 

diện tích (ngang 1,50m; dài 3,60m) được phép tồn tại trên diện tích đất (ngang 

1,50m dài 20m) nên không cơ sở để buộc gia đình Ông B phải tháo dỡ, vì vậy nên 

giữ nguyên hiện trạng.  

Đối với mái tol thiếc gia đình Ông B dựng chiếm khoảng không gian lối đi vô 

nhà Ông T. Xét thấy, đây là lối đi duy nhất mà gia đình Ông T sử dụng để đi lại vô 

nhà, nay Ông T yêu cầu vợ chồng Ông B tháo dỡ mái tol dôi ra đường đi chiếm 

diện tích 10,9m² đất và trả không gian cho gia đình ông, việc yêu cầu của Ông T là 

có căn cứ, bởi vì nếu để mái tol như hiện trạng thì sẽ gây tâm lý e ngại đi lại và gây 

cản trở cho việc vận chuyển đồ vật vào nhà khi gia đình Thanh cần và nếu không 

giải quyết dứt điểm thì sau này sẽ tiếp tục tranh chấp, điều này sẽ gây phiền hà cho 

các bên, đồng thời sẽ ảnh hưởng uy tín cho chính quyền địa phương cũng như cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, cho nên buộc vợ chồng Ông B phải tháo dỡ để đảm 

bảo việc đi lại cho gia đình Ông T. 

  

 [4] Từ những phân tích, nhận định nêu trên. Hội đồng xét xử, xét thấy đủ căn 

cứ chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn T đối với ông Ngô Quốc 

B. Buộc Ông B, Bà A phải tháo dở phần tài sản hình thành trên diện tích 10,9m² đất 

(mái tol thiếc, 02 trụ bê tông, cao 2,4m) trả lại khoảng không gian lối đi cho gia 

đình Ông T, bà N; Bác yêu cầu của ông Nguyễn T đối với Ông B về việc yêu cầu 

ông Ngô Quốc B, bà Hồ Thị A tháo dỡ phần tài sản xây dựng trên diện tích đất 

ngang 1,50m; dài 3,60m là nhà tạm để xe (tường xây, mái lợp tol xi măng).   

 

[5] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận 01 phần nên nguyên 

đơn và bị đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật. Do tài sản tranh chấp không 

xác định được giá trị nên buộc đương sự phải nộp án phí dân sự không có giá ngạch 

theo quy định tại Nghị quyết số 326/2009/PL- UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử 

dụng và quản lý án phí, lệ phí Tòa án. 
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Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng: Khoản 14 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 84, 

Điều 56, khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 254 của Bộ Luật dân 

sự; Điều 203 của Luật đất đai; Điều 27 của Nghị quyết số 326/2009/PL- 

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

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

Tuyên xử: Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn T đối với ông 

Ngô Quốc B.  

Buộc ông Ngô Quốc B, bà Hồ Thị A phải tháo dở phần tài sản hình thành 

trên diện tích 10,9m² đất (mái tol thiếc, 02 trụ bê tông, cao 2,40 mét) trả lại khoảng 

không gian lối đi cho gia đình Ông T, bà N;  

Bác yêu cầu của ông Nguyễn T đối với ông Ngô Quốc B về việc yêu cầu Ông 

B, Bà A tháo dỡ phần tài sản xây dựng trên diện tích đất (ngang 1,50m ; dài 3,60m) 

là nhà tạm để xe (tường xây, mái lợp tol xi măng) và giữ nguyên hiện trạng để gia 

đình Ông B, Bà A sử dụng. (kèm theo bản vẽ tại bút lục số 37) 

Án phí: Ông Nguyễn T và ông Ngô Quốc B mỗi người phải nộp 300.000đ 

(ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch.  

Ông Nguyễn T đã nộp 1.000.000đ (một triệu đồng) tạm ứng án phí tại biên 

lai thu số 0010902 ngày 28/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P nên 

hoàn trả cho Ông T số tiền 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí.  

Án xử công khai có mặt nguyên đơn và bị đơn, báo cho họ biết có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự. 
 

                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
   -  Tòa án ND Tỉnh BT;                                                                                                 

   -  VKSND (Tỉnh + Huyện); 

   -  Chi cục THA huyện; 

-   Đương sự; 

    - Lưu.  

 

 

                                                                     Lý Văn Lấy 
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TÒA ÁN NH DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 06/2018/DS-PT 

Ngày: 23/01/2018 

V/v: “Tranh chấp lối đi chung” 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa: Ông Nguyễn Đình Loan 

Các thẩm phán:    Ông Bùi Văn Bình 

      Ông Nguyễn Văn Nhân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Quốc Thành - Thư ký Tòa án Nh dân tỉnh 

Bình Phước. 

 - Đại diện Viện kiểm sát Nh dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Huệ- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án Nh dân tỉnh Bình Phước 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 114/2017/TLPT-DS ngày 31 

tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh chấp lối đi chung”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 10/2017/DS-ST ngày 26/7/2017 của Tòa án 

Nhân dân huyện B bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 136/2017/QĐ-PT ngày 29 tháng 12  

năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: Thôn 19/5, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

- Bà Trần Thị N, sinh năm 1963. 

  Địa chỉ: Thôn Bình Đức 01, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

- Ông Trần Văn Nh, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước 

Cả ba đều có mặt. 

2. Bị đơn:

- Ông Võ Nh, sinh năm 1960.  

- Bà Thái Thị S, sinh năm 1966. 

Cùng địa chỉ: Thôn 19/5, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Cả hai đều có mặt. 

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

- Ủy ban Nh dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 
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Đại diện theo ủy quyền là ông Huỳnh Văn B - Chức vụ: Trưởng phòng Tài 

nguyên và môi trưởng huyện B, tỉnh Bình Phước (có đơn xin vắng mặt). 

- NLQ1, sinh năm 1956 (Có mặt). 

- NLQ2, sinh năm 1958 (Có mặt). 

- NLQ3, sinh năm 1951 (Có mặt). 

- NLQ4, sinh năm 1945 (Vắng mặt).  

- NLQ5, sinh năm 1960 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn 19/5, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước 

NLQ4 ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn P, sinh năm 1974 (Có mặt). 

Địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xác định bà Võ Thị V, sinh năm 1964; ông 

Nguyễn Tấn Ph, sinh năm 1959; ông Nguyễn Tấn Q, sinh năm 1964; bà Huỳnh Thị 

Ph, sinh năm 1972; bà Cao Thị L, sinh năm 1968; ông Võ L, sinh năm 1958 là 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, những người 

này Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xác định không liên quan đến kháng cáo nên 

không triệu tập. 

4. Người kháng cáo: - Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H, bà Trần Thị N, ông 

Trần Văn Nh.  

- Bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Ông Trần Văn Nh, bà Trần Thị N và bà Nguyễn Thị H thống nhất trình bày: 

Từ năm 1987, ông Nh, bà N và bà H có khai phá đất vườn rẫy tọa lạc tại thôn 

19/5, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, khi đó có 01 con đường đi từ đường thôn 

19/5, xã Đ qua ranh giới đất giữa vợ chồng bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S và vợ 

chồng NLQ1, NLQ2, giữa ranh giới đất của NLQ3 và NLQ5, giữa ranh giới đất của 

NLQ3và ông Võ R (ông Võ R là cha của ông Võ Nh, ông Võ L, bà Võ Thị V), đi 

qua vườn đất của bà N, ông Nh, bà H cho đến đất NLQ4 thì hết đường. Con đường 

này ban đầu rộng khoảng 04 mét, dài khoảng 200 mét nhưng sau đó thu hẹp chiều 

rộng lại chỉ còn khoảng 02 mét. 

Sau này ông Võ R chết, vườn đất ông R để lại cho các con là ông Võ L, bà Võ 

Thị V và vợ chồng ông Võ Nh, bà Thái Thị S sử dụng. 

Từ năm 2013, vợ chồng ông Võ Nh, bà Thái Thị S đã lấn chiếm hai đoạn của 

con đường chạy qua ranh giới 02 mảnh đất của ông Nh, bà S để trồng cây và không 

cho bà N, ông Nh, bà H đi lại trên 02 đoạn đường này, cụ thể: đoạn đường thứ nhất 

rộng 02m, chiều dài khoảng 93,7m và đoạn thứ hai rộng 02m, chiều dài khoảng 

123,8m. 

Riêng đoạn đường đi còn lại của con đường đi qua giáp ranh giữa đất của 

NLQ3và NLQ5 thì chúng tôi vẫn sử dụng đi lại, không có tranh chấp gì. 

Bà N, ông Nh và bà H yêu cầu Tòa án nhân dân huyện B buộc vợ chồng ông 

Võ Nh, bà Thái Thị S phải trả lại 02 đoạn đường, cụ thể: đoạn đường đi thứ nhất 

rộng 04m, chiều dài khoảng 93,7m chạy từ đường 19/5 đến giáp đất NLQ3 với 
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NLQ5; đoạn đường đi thứ hai rộng 04m, chiều dài khoảng 123,8m chạy từ giáp đất 

của NLQ3 với ông Nh, bà S và giáp giữa đất bà N với đất ông Nh, bà S đến giáp đất 

ông Nh, để các hộ dân sử dụng đi lại vào vườn đất sản xuất.  

- Ông Võ Nh, bà Thái Thị S thống nhất trình bày: 

Diện tích đất tọa lạc tại thôn 19/5, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước mà chúng 

tôi đang sử dụng có nguồn gốc là do chúng tôi nhận thừa kế từ cha chúng tôi (ông 

Võ R đã chết), được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 

901068 ngày 20/05/2015 đứng tên ông Võ Nh. 

Chúng tôi thừa nhận từ trước đến nay đã có con đường đi mà các nguyên đơn 

bà H, bà N, ông Nh trình bày, nhưng chỉ là đường mòn, rộng từ 01 mét đến 02 mét 

cho xe máy chạy, còn chiều dài chúng tôi không biết và con đường không thể hiện 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho chúng tôi. Bà H, bà N và 

ông Nh trình bày con đường có chiều rộng là 04 mét là không đúng, đối với yêu cầu 

khởi kiện của các nguyên đơn bà H, bà N và ông Nh, vợ chồng chúng tôi không 

đồng ý và đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND huyện B, do ông Huỳnh Văn B 

– Chức vụ: Trưởng phòng tài nguyên và môi trường làm đại diện theo ủy quyền của 

Chủ tịch UBND huyện B trình bày: 

Đoạn đường đi đang tranh chấp đã có từ trước khi đo đạc lập bản đồ vẽ thửa và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Các hộ dân sử dụng con 

đường này để đi làm vườn rẫy và đường này nối từ đường liên thôn 19/5, xã Đ vào 

đất vườn rẫy của một số hộ dân. 

Do độ rộng con đường là tương đối nhỏ, từ 02 mét trở xuống nên việc thể hiện 

đường đi trên bản đồ giải thửa tỷ lệ 1/2000 trước đây không có thể hiện. Tuy nhiên 

cần phải tôn trọng thực tế có con đường đi này trên thực địa. 

Do trên bản đồ giải thửa không có thể hiện con đường nên sơ đồ thửa đất vẽ 

trên trang 3 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân cũng không thể 

hiện có con đường. 

Từ thực tế sử dụng đất và công nghệ lập bản đồ giải thửa trước đây (chưa phải 

là bản đồ địa chính), đề nghị Tòa án Nhân dân huyện B giải quyết theo hướng xác 

định con đường này có trên thực tế để các hộ dân có đất phía trong sử dụng đi lại. 

Ngoài ra, còn có lời trình bày ông Võ L, bà Võ Thị V, người đại diện theo ủy 

quyền của NLQ4 là ông Nguyễn Tấn P, NLQ3, NLQ1, NLQ2, NLQ5, ông Nguyễn 

Tấn Q, bà Huỳnh Thị Ph, ông Trịnh S, ông Đỗ Xuân H và bà Trần Thị B thể hiện 

trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 26/7/2017 của Tòa án Nh 

dân huyện B đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của các nguyên đơn ông Trần Văn Nh, bà 

Trần Thị N và bà Nguyễn Thị H. 

Công nhận lối đi chung gồm:  

- Đoạn đường đi thứ nhất từ đầu đường liên thôn 19/5 đi vào theo giáp ranh 

đất của NLQ1, NLQ2 đến giáp đất NLQ3, NLQ5 có diện tích 193,7m
2
, có tứ cận: 
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phía Bắc giáp đất ông Nh, bà S dài 92,0m; phía Nam giáp đất NLQ1, NLQ2 dài 

92,1m + 9,6m; phía Đông giáp đường liên thôn 19/5 rộng 02m; phía Tây giáp đoạn 

đường đi còn lại rộng 02m. Tài sản trên đất gồm có 03 cây su trồng năm 1997, 04 

cây cao su và 01 cây mít nhỏ, 01 cây mít trồng năm 1995; 01 cây ổi trồng năm 1990, 

ông Nh, bà S phải có trách nhiệm cưa bỏ. 

- Đoạn đường đi thứ hai gồm: 

+ Đoạn đường kéo dài từ giáp đất NLQ5 qua theo giáp ranh với đất NLQ3 

đến giáp đất bà N, có diện tích 133m
2
, có tứ cận: phía Bắc đất bà N rộng 04m; phía 

Nam giáp đất NLQ5 rộng 04m; phía Đông giáp đất NLQ3 dài 34 m; phía Tây giáp 

đất ông Nh dài 32,5m. Ông Nh, bà S có trách nhiệm cưa bỏ 11 cây cao su trên lối đi 

chung này. 

+ Đoạn đường kéo dài từ giáp đất của NLQ3 đi qua theo giáp ranh đất của bà 

N đến giáp đất của ông Nh có diện tích 244,8m
2
, có tứ cận: phía Bắc giáp đất bà N 

dài 123,8m; phía Nam giáp đất ông Nh dài 121m; phía Tây giáp đất ông Nh rộng 

02m; phía Đông giáp đất NLQ3 rộng 02m. Tài sản trên đất gồm có 51 cây cao su 

trồng năm 2012, ông Nh và bà S đã lấn chiếm con đường này nên phải có trách 

nhiệm cưa bỏ.  

2. Ông Trần Văn Nh, bà Trần Thị N và bà Nguyễn Thị H có trách nhiệm liên 

đới trả cho ông Võ Nh, bà Thái Thị S số tiền 3.280.000 đồng. 

3. Kiến nghị UBND huyện B điều chỉnh lại diện tích đất đã cấp cho hộ ông 

Võ Nh sau khi đã trừ đi diện tích lối đi chung. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

          Ngày 08/8/2017, nguyên đơn ông Trần Văn Nh, bà Trần Thị N, bà Nguyễn 

Thị H kháng cáo đề nghị Tòa án Nh dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm buộc 

ông Nh, bà S trả lại con đường đi chung chiều rộng 4m, chiều dài từ đầu đường 19/5 

xã Đ đến rẫy ông Nh, đề nghị giải quyết chiều cao 4 m phòng để sau này vận 

chuyển hàng hóa nông sản đụng cành cao su, mít, xoài của các hộ giáp đường đi. 

Không đồng ý liên đới bồi thường số tiền 3.280.000 đồng tương đương với 65 m
2
 

đất ông Nh, bà S mở rộng đoạn đường như Tòa đã tuyên.          

            Ngày 09/8/207, bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S kháng cáo đề nghị Tòa án 

Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm sửa một phần Bản án sơ thẩm về việc 

buộc vợ chồng ông Nh “bán” diện tích đất chiều ngang 02 m chiều dài là 32 m, buộc 

ông Nh phải chặt bỏ 51 cây cao su và phải trả lại diện tích đất chiều ngang 2 m 

chiều dài 123,8 m để làm lối đi chung và buộc ông Nh, bà S phải chịu số tiền xem 

xét, thẩm định.  

          Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay các nguyên đơn ông Trần Văn Nh, bà Trần 

Thị N, bà Nguyễn Thị H và bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S vẫn giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo. 

          Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước phát biểu: 

Về việc tuân theo pháp luật: Kể từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử phúc 

thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố 
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tụng dân sự. Những người tham gia tố tụng chấp hành đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015:  

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm về tiền chi phí xem xét, thẩm định tại 

chỗ, chi phí đo đạc và chi phí định giá tài sản.  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, trên cơ sở xem xét đầy đủ những tài liệu, 

chứng cứ được thẩm vấn công khai các đương sự tại phiên toà, kết quả tranh luận tại 

phiên toà, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên và của các đương sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xét yêu cầu kháng cáo của các nguyên đơn ông Trần Văn Nh, bà Trần Thị 

N, bà Nguyễn Thị H về việc đề nghị Tòa án buộc ông Nh, bà S trả lại con đường đi 

chung chiều rộng 4m, chiều dài từ đầu đường 19/5 xã Đ đến rẫy ông Nh, đề nghị 

giải quyết chiều cao 4 m phòng để sau này vận chuyển hàng hóa nông sản không 

đụng cành cây cao su, cây mít, cây xoài của các hộ giáp đường đi, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm nhận định:  

[1.1] Con đường đi chung từ đầu đường liên thôn 19/5, xã Đ đi qua phần đất 

của các của các hộ ông Võ Nh, NLQ1, NLQ3, NLQ5, bà N đến hết đất của NLQ4, 

ông Nh. Tuy nhiên, các bên không thống nhất được chiều dài và chiều rộng của con 

đường. Các nguyên đơn cho rằng con đường này có chiều rộng là 04m, bị đơn cho 

rằng con đường có chiều rộng từ 1m đến 2 m. 

[1.2] Tại Biên bản trình bày ý kiến của đại diện UBND huyện B (Bút lục số 

279) xác định có con đường đi chung nhưng con đường đi nhỏ, có chiều rộng 

khoảng 02m chạy từ đầu đường liên thôn 19/5, xã Đ đến đất của các hộ dân phía 

trong, đoạn đường đi đang tranh chấp đã có từ trước khi đo đạc lập bản đồ giải thửa 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Do độ rộng con đường là 

tương đối nhỏ, từ 02 mét trở xuống nên việc thể hiện đường đi trên bản đồ giải thửa 

tỷ lệ 1/2000 trước đây không có thể hiện và do trên bản đồ giải thửa không có thể 

hiện con đường nên sơ đồ thửa đất vẽ trên trang 3 của Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của các hộ dân cũng không thể hiện có con đường.  

[1.3] Lời khai của phía bị đơn cũng thừa nhận con đường tranh chấp đã tồn tại 

từ lâu nhưng không phải do các hộ dân phía trong khai phá, trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng dụng đất được cấp không thể hiện đường đi nên không đồng ý yêu 

cầu của nguyên đơn. Lời khai của nguyên đơn và lời khai của những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan NLQ3, NLQ5, NLQ1, NLQ2 và những người làm chứng ông 

Trịnh S, ông H, bà B đều khẳng định con đường đi đang tranh chấp là con đường đã 

có từ trước, các hộ dân đã sử dụng đi lại để vào vườn rẫy sản xuất, con đường có 

chiều rộng khoảng 02m. Như vậy, Tòa cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của các nguyên đơn công nhận con đường đi chung từ đầu đường liên 

thôn 19/5, xã Đ đi qua phần đất của các của các hộ ông Võ Nh, NLQ1, NLQ3, 
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NLQ5, bà N đến hết đất của NLQ4, ông Nh có chiều rộng 02 m là lối đi chung của 

các hộ dân thuộc thôn 19/5 là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. 

[1.4] Theo quy định tại khoản 02 Điều 265 Bộ luật dân sự năm 2005 “Người 

sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng…” nên yêu 

cầu của ông Nh, bà H, bà N về việc đòi giải quyết phần không gian trên đất và lòng 

đất đã được luật định. Mặt khác, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc đòi lại 

quyền sử dụng đất là đường đi chiều rộng 04 m, mặc dù đã được giải thích trong 

trường hợp chỉ có căn cứ xác định đường đi ở 02 đoạn đường nói trên đều là 02 m 

thì phía nguyên đơn phải có yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề và phải trả 

giá trị đất và tài sản trên đất tương ứng nhưng phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu công nhận quyền sử dụng đất là lối đi. Trong trường hợp này nguyên đơn vẫn 

còn quyền khởi kiện yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề theo quy định của 

pháp luật.  

Do đó, kháng cáo của các nguyên đơn về phần này không được chấp nhận. 

[2] Đối với kháng cáo của các nguyên đơn ông Nh, bà H, bà N về việc không 

đồng ý liên đới bồi thường số tiền 3.280.000 đồng tương đương với 65 m
2
 đất ông 

Nh, bà S mở rộng đoạn đường như Tòa đã tuyên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét 

thấy: Đoạn đường kéo dài từ giáp đất NLQ5 vào theo giáp ranh đất NLQ3 đến giáp 

đất bà N, qua xem xét thực tế, ý kiến của đại diện UBND huyện B và các đương sự 

khác thì đoạn đường này chỉ có chiều rộng 02m nhưng đây là đoạn đường có chiều 

dài ngắn và có khúc cua vuông góc nên rất khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển 

đi lại. Do đó, để tiện cho việc lưu thông, đi lại cho các hộ dân được dễ dàng, thuận 

tiện cần mở rộng đoạn đường này rộng thêm 02m. Phần đất này thuộc quyền sử 

dụng hợp pháp của bị đơn, nên các nguyên đơn phải có trách nhiệm hoàn trả giá trị 

bằng tiền đối với diện tích đất mở thêm cũng như tài sản trên phần diện tích đất này 

cho phía ông Nh, bà S là phù hợp với qui định tại Điều 275 Bộ luật dân sự năm 

2005. Cụ thể: diện tích đường đi mở thêm là 65m
2
 và tài sản trên đất là 11 cây cao 

su trồng năm 2012, có tổng giá trị đất và cây trồng là 3.280.000 đồng. Do đó, kháng 

cáo của các nguyên đơn về phần này không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

Tuy nhiên, Tòa cấp sơ thẩm buộc các ông Nh, bà N, bà H có trách nhiệm liên đới trả 

lại giá trị đất và tài sản trên đất cho ông Nh, bà S nhưng không chia theo phần từng 

người là không đúng quy định tại Điều 300 Bộ luật Dân sự và không thi hành án 

được. Xét quyền lợi của ông Nh, bà H, bà N là ngang nhau nên cần buộc ông Nh, bà 

H, bà N mỗi người phải chịu 1/3 số tiền này 3.280.000 đồng : 3 = 1.093.000 đồng. 

Nên cần sửa án sơ thẩm về phần này.  

[3] Xét kháng cáo bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S kháng cáo đề nghị sửa 

một phần Bản án sơ thẩm về việc buộc vợ chồng ông phải nhượng lại diện tích đất 

chiều ngang 2 m chiều dài là 32 m, buộc ông Nh phải chặt bỏ 51 cây cao su. Như đã 

phân tích tại mục [2] do đoạn đường này có chiều rộng 02m nhưng đây là đoạn 

đường có chiều dài ngắn và có khúc cua vuông góc nên rất khó khăn cho việc lưu 

thông, vận chuyển đi lại, do đó để tiện cho việc lưu thông nên cần mở rộng đoạn 

đường này  thêm 02m. Do vậy, kháng cáo của bị đơn không được chấp nhận. 
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[4] Xét kháng cáo bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S về việc không đồng ý  trả 

lại diện tích đất chiều ngang 2 m chiều dài 123,8 m để làm lối đi chung, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xét thấy: Như đã phân tích tại mục [1] thì đoạn đường có chiều dài 

từ đầu đường 19/5 xã Đ đến hết rẫy ông Nh là lối đi chung; do đó, kháng cáo của 

ông Nh, bà S về phần này không được chấp nhận. 

[5] Xét kháng cáo bị đơn ông Võ Nh, bà Thái Thị S về việc không đồng ý 

chịu số tiền chi phí đo đạc, xem xét, thẩm định và định giá tài sản, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xét thấy: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận một 

phần nên căn cứ theo quy định tại các Điều 157, Điều 158, Điều 165 và Điều 166 

Bộ luật tố tụng Dân sự thì cả nguyên đơn và bị đơn đều phải chịu tiền chi phí đo 

đạc, xem xét thẩm định và định giá tài sản; Tòa án cấp sơ thẩm xác định mỗi bên 

phải chịu ½ số tiền thực tế đã chi, tức nguyên đơn phải chịu 6.277.000 đồng 

(12.554.000 đồng : 2) và bị đơn phải chịu 6.277.000 đồng là phù hợp, nên kháng cáo 

của bị đơn về nội dung này không được chấp nhận. Tuy nhiên, do Tòa án cấp sơ 

thẩm không xác định cụ thể số tiền mỗi người đã nộp, số tiền phải chịu và số tiền 

được nhận lại nên cần sửa lại mới thi hành án được. Tại phiên tòa phúc thẩm đã xác 

định được trong số tiền chi phí đo đạc, xem xét thẩm định và định giá tài sản 

12.554.000 đồng, các nguyên đơn bà N, bà H và ông Nh đã nộp mỗi người 1/3 số 

tiền này. Do đó, ông Nh, bà S có nghĩa vụ hoàn trả cho các nguyên đơn ông Nh, bà 

N và bà H mỗi người là 6.277.000 đồng : 3 = 2.092.000 đồng. Do vậy, cần sửa án sơ 

thẩm về phần này.  

  [6] Án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên bị đơn ông Nh, bà S và 

nguyên đơn ông Nh, bà N và bà H không phải chịu.  

 Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có căn cứ được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 26/7/2017 của 

Tòa án Nh dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Căn cứ các Điều 157, Điều 158, Điều 165, Điều 166 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 166, Điều 170, Điều 203 Luật đất đai; Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 

ngày 27/02/2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

1. Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông 

Trần Văn Nh, bà Trần Thị N và bà Nguyễn Thị H. 

Công nhận lối đi chung gồm:  

- Đoạn đường đi thứ nhất từ đầu đường liên thôn 19/5 đi vào theo giáp ranh 

đất của NLQ1, NLQ2 đến giáp đất NLQ3, NLQ5 có diện tích 193,7m
2
, có tứ cận: 
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phía Bắc giáp đất ông Nh, bà S có dài 92,0m; phía Nam giáp đất NLQ1, NLQ2 dài 

92,1m + 9,6m; phía Đông giáp đường liên thôn 19/5 rộng 02m; phía Tây giáp đoạn 

đường đi còn lại rộng 02m. Tài sản trên đất gồm có 03 cây su trồng năm 1997, 04 

cây cao su và 01 cây mít nhỏ, 01 cây mít trồng năm 1995; 01 cây ổi trồng năm 1990, 

ông Nh, bà S phải có trách nhiệm cưa bỏ. 

- Đoạn đường đi thứ hai gồm: 

+ Đoạn đường kéo dài từ giáp đất NLQ5 qua theo giáp ranh với đất NLQ3 

đến giáp đất bà N, có diện tích 133m
2
, có tứ cận: phía Bắc đất bà N rộng 04m; phía 

Nam giáp đất NLQ5 rộng 04m; phía Đông giáp đất NLQ3 có dài 34 m; phía Tây 

giáp đất ông Nh dài 32,5m. Ông Nh, bà S có trách nhiệm cưa bỏ 11 cây cao su trên 

lối đi chung này. 

+ Đoạn đường kéo dài từ giáp đất của NLQ3 đi qua theo giáp ranh đất của bà 

N đến giáp đất của ông Nh có diện tích 244,8m
2
, có tứ cận: phía Bắc giáp đất bà N 

dài 123,8m; phía Nam giáp đất ông Nh dài 121m; phía Tây giáp đất ông Nh rộng 

02m; phía Đông giáp đất NLQ3 rộng 02m. Tài sản trên đất gồm có 51 cây cao su 

trồng năm 2012, ông Nh và bà S đã lấn chiếm con đường này nên phải có trách 

nhiệm cưa bỏ.  

2. Buộc nguyên đơn ông Trần Văn Nh, bà Trần Thị N và bà Nguyễn Thị H 

mỗi người có trách nhiệm trả cho ông Võ Nh, bà Thái Thị S tiền giá trị đất và tài sản 

trên đất là 1.093.000 đồng (Một triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng).  

3. Kiến nghị UBND huyện B điều chỉnh lại diện tích đất đã cấp cho hộ ông 

Võ Nh sau khi đã trừ đi diện tích lối đi chung. 

4. Về án phí và các chi phí tố tụng khác:  

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Võ Nh và bà Thái Thị S phải nộp 200.000 

đồng; bà Trần Thị N, ông Trần Văn Nh và bà Nguyễn Thị H mỗi người phải nộp số 

tiền 200.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 200.000đ đã nộp theo 

các biên lai thu tiền số 013316, 013318, 013317 cùng ngày 12/12/2013 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện B. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn ông Võ Nh và bà Thái Thị S không 

phải chịu. Nguyên đơn bà Trần Thị N, ông Trần Văn Nh và bà Nguyễn Thị H không 

phải chịu. Chi cục thi hành án dân sự huyện B hoàn trả lại cho ông Võ Nh và bà 

Thái Thị S số tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0018994 ngày 17/8/2017, 

hoàn trả lại cho ông Trần Văn Nh số tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 

0018991 ngày 17/8/2017, hoàn trả lại cho bà Trần Thị N số tiền 300.000 đồng theo 

Biên lai thu tiền số 0018989 ngày 17/8/2017, hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị H số 

tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0018990 ngày 17/8/2017. 

- Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí đo đạc và chi phí định giá tài sản 

là 12.544.000 đồng, các nguyên đơn bà N, bà H và ông Nh phải chịu là 6.277.000 

đồng, bị đơn ông Nh, bà S phải chịu 6.277.000 đồng. Các nguyên đơn bà N, bà H và 

ông Nh đã nộp mỗi người 1/3 số tiền này. Do đó, ông Võ Nh, bà Thái Thị S có 

nghĩa vụ hoàn trả cho các nguyên đơn ông Nh, bà N và bà H mỗi người là: 
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6.277.000 đồng : 3 = 2.092.000 đồng (Hai triệu không trăm chín mươi hai nghìn 

đồng).  

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án. 

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 Bình Phước;             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện B;

- CCTHA dân sự huyện B;         

- Các đương sự; 

- Lưu (HS, TNV, TDS).  (Đã ký) 

 Nguyễn Đình Loan 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

Bùi Văn Bình   Nguyễn Văn Nh  Nguyễn Đình Loann  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
—————————— 

Bản án số: 03/2018/DS-PT 

Ngày 17 - 01 - 2018 
V/v tranh chấp “Tranh chấp lối đi 

chung”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Hồng 

Các Thẩm phán: Bà Ngô Thị Trang 

Ông Võ Văn Lập. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tâm là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 19/2017/TLPT-DS ngày 

01 tháng 11 năm 2017 về việc “Tranh chấp lối đi chung”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bị kháng 

cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 29/2017/QĐ-PT ngày 14 

tháng 11 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

        1/. Ông Trương C, sinh năm 1966 (có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 2, phường M, thành phố R, tỉnh Ninh Thuận. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trương C: Ông Lâm Thế 

N - Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận 

(có mặt). 

        2/. Ông Trương C1, sinh năm 1946 (có mặt) 

        3/. Bà Trương Thị C2, sinh năm 1951 (có mặt) 

        4/. Ông Sử Kỳ P, sinh năm 1978 (vắng mặt) 

Người đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 16/11/2017 của ông Sử Kỳ P: Bà 
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Đoàn Thị H, sinh năm 1976 (có mặt) 

        5/. Ông Trương C3, sinh năm 1959 (có mặt) 

6/. Ông Trương C4, sinh năm 1962 (có mặt) 

7/. Bà Trương Thị L, sinh năm 1957 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu phố 2, phường M, thành phố R, tỉnh Ninh Thuận. 

- Bị đơn: Bà Lê Thị Kim H1, sinh năm 1964 (có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 2, phường M, thành phố R, tỉnh Ninh Thuận.  

Người kháng cáo: Bị đơn bà Lê Thị Kim H1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 - Nguyên đơn ông Trương C, ông Trương C1, bà Trương Thị C2, ông 

Sử Kỳ P, ông Trương C3, ông Trương C4, bà Trương Thị L cùng trình bày: 

 Các ông bà là con của ông Trương D. Ngày 03/7/1957, ông Trương D có 

nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn T một thửa đất. Ngày 08/8/1963, Ty 

điền địa tỉnh Ninh Thuận đã cấp Chứng thư kiến điền, kèm theo bản đồ thửa đất 

này cho ông D. Hiện nay thửa đất này tọa lạc tại khu phố 2, phường M, thành phố 

R, tỉnh Ninh Thuận.  

Vào thời điểm vợ chồng ông D sử dụng thửa đất đã có lối đi chung dẫn vào 

thửa đất. Sau này, vợ chồng ông D đã phân chia thửa đất này cho các con, cụ thể: 

 Ông Trương C được nhận tổng cộng 3.120 m2 đất thuộc thửa đất số 668, tờ 

bản đồ địa chính số 3 phường M  và các thửa đất số 494, 495, 500, 504 cùng tờ 

bản đồ địa chính số 02 phường M đã được Ủy ban nhân dân thị xã R cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 00010 QSDĐ/DM-Đ1 ngày 10/10/1994. 

 Bà Trương Thị C2 được nhận 492 m2
  đất thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ 

địa chính số 09 phường M đã được Ủy ban nhân dân thành phố R cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BE 541460 ngày 01/6/2011. 

 Bà Trương Thị E được nhận 451,4 m2
 đất thuộc Thửa đất số 181, tờ bản đồ 

địa chính số 09 phường M. Bà E đã tặng cho thửa đất này cho con bà là ông Sử 

Kỳ P. Thửa đất số 181, tờ bản đồ địa chính số 09 phường M đã được Ủy ban nhân 

dân thành phố R cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số BU 125759 ngày 25/8/2014 cho người sử dụng 

đất là ông Sử Kỳ P. 

 Ông Trương C3 được nhận 920,6 m2 đất thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ địa 

chính số 9 phường M đã được Ủy ban nhân dân thành phố R cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 

986267 ngày 17/02/2011. 

Ông Trương C4 được nhận 1.869,8 m2  đất thuộc thửa đất số 77, tờ bản đồ 

địa chính số 9 phường M đã được Ủy ban nhân dân thành phố R cấp Giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BE 327322 ngày 04/5/2011. 

Bà Trương Thị L được nhận 468,5 m2 đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ 

địa chính số 9 phường M đã được Ủy ban nhân dân thành phố R cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BĐ 986266 ngày 17/02/2011. 

Ngày 01/6/2016, bà Lê Thị Kim H1 tự ý xây trụ cổng lấn chiếm lối đi 

chung, gây khó khăn cho các ông bà đi lại vào các thửa đất nói trên. Các ông bà 

đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân phường M nhưng hòa giải không thành. 

Nay các ông bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Lê Thị Kim 

H1 phải tháo dỡ trụ cổng, trả lại lối đi chung như hiện trạng trước đây. 

- Bị đơn bà Lê Thị Kim H1 trình bày: 

Diện tích đất mà các Nguyên đơn ông C, ông C1, bà C2, ông P, ông C3, 

ông C4, bà L cho rằng là lối đi chung, là đất của cha bà, nằm trong chứng thư kiến 

điền ngày 08/8/1963.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã quyết định bà được nhận thừa kế 

của cha bà là ông Lê C5, cụ thể bà được quyền sử dụng Thửa đất số 197, tờ bản 

đồ địa chính số 9 phường M có diện tích 363,7 m2. Bản án này đã có hiệu lực pháp 

luật nhưng chưa được thi hành. Ngày 01/6/2016 bà có xây dựng một trụ cổng bằng 

gạch xi măng trên một phần diện tích đất của Thửa đất số 197 này. 

Các ông C, ông C1, bà C2, ông P, ông C3, ông C4, bà L vẫn có lối đi là 

đường mương từ đường Đổng Dậu đi xuống để đi vào đất của họ. 

Vì vậy, bà không đồng ý với toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của các 

Nguyên đơn.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã quyết định: 

- Áp dụng: Khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 266 của Bộ luật 

tố tụng dân sự; Điều 12, Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Pháp lệnh án phí, lệ 

phí Tòa án. 

- Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. 

Buộc bà Lê Thị Kim H1 có nghĩa vụ tháo dỡ trụ cổng bằng gạch có thể tích 

0,35m3 (0,5m x 0,5m x 1,4m) nằm trên đường đi chung có diện tích 75,6m2 có 

vị trí tứ cận: Phía Đông giáp đất ông Lộc; Phía Tây giáp đất bà Lê Thị Kim H1; 

Phía Bắc giáp đường đi; Phía Nam giáp mương Cố. 

Bà Lê Thị Kim H1 có nghĩa vụ trả lại đường đi chung có diện tích 75,6 m2, 

có vị trí tứ cận: Phía Đông giáp đất ông Lộc; Phía Tây giáp đất bà Lê Thị Kim 

H1; Phía Bắc giáp đường đi; Phía Nam giáp mương Cố cho các Nguyên đơn: 

ông Trương C, ông Trương C1, bà Trương Thị C2, ông Sử Kỳ P, ông Trương 

C3, ông Trương C4, bà Trương Thị L. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, quyền thỏa thuận thi 

hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 29/8/2017, Bị đơn bà Lê Thị Kim H1 làm đơn kháng cáo và nộp đơn 
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kháng cáo Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho Tòa án. Nội dung 

kháng cáo: Kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 

17 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Vì lý do bà H1 không lấn chiếm đường đi, bà H1 xây dựng cổng trụ bê tông trên 

Thửa đất số 197, tờ bản đồ địa chính số 9 phường M, thành phố R, tỉnh Ninh 

Thuận là tài sản bà H1 được nhận thừa kế của cha mẹ bà là vợ chồng ông Lê C5, 

bà Võ Thị L1. Đường đi chung này là của 10 người con của vợ chồng ông C5 bà 

L1, không phải là đường đi chung của những người ngoài khác.  

- Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, Thư ký Toà án và các Thẩm phán tham gia 

phiên toà đã chấp hành đúng các quy định về: Thụ lý xét xử phúc thẩm, chuẩn bị 

xét xử phúc thẩm, triệu tập những người tham gia xét xử phúc thẩm theo quy định 

tại các Điều 285, 286, 294 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng từ khi Toà án cấp phúc 

thẩm thụ lý cho vụ án cho đến thời điểm xét xử tại phiên toà hôm nay đã thực hiện 

đúng các quy định tại các Điều 70, 71, 72, 73, 86, 234 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ tài liệu, hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Sửa 

Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

- Về thủ tục tố tụng:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyên đơn ông Sử Kỳ P vắng mặt. Ông P ủy 

quyền cho bà Đoàn Thị H tham gia tố tụng theo Giấy ủy quyền ngày 16 tháng 11 

năm 2017 (BL 201). Căn cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng 

xét xử xét xử vụ án vắng mặt ông P. 

- Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các Nguyên đơn ông Trương C, 

ông Trương C1, bà Trương Thị C2, ông Sử Kỳ P ủy quyền cho bà Đoàn Thị H 

tham gia tố tụng, ông Trương C3, ông Trương C4, bà Trương Thị L không rút 

đơn khởi kiện; Bị đơn bà Lê Thị Kim H1 không thay đổi, bổ sung, không rút đơn 

kháng cáo. Các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

toàn bộ vụ án. Qua các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung trình bày 

của các đương sự được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên 

tòa, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là “Tranh chấp lối đi chung” 

được quy định trong Luật đất đai năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2005 là đúng 

quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

Nguyên đơn ông C và các Nguyên đơn là ông Trương C1, bà Trương Thị C2, ông 

Sử Kỳ P ủy quyền cho bà Đoàn Thị H, ông Trương C3, ông Trương C4, bà 

Trương Thị L đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn; không 
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chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Bị đơn bà H1;  

Xét yêu cầu kháng cáo của Bị đơn bà H1 có nội dung: Kháng cáo toàn 

bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố R. Vì lý do: Bà H1 không lấn chiếm đường đi, 

bà H1 xây dựng cổng trụ bê tông trên Thửa đất số 197, tờ bản đồ địa chính 

số 9 phường M, thành phố R, tỉnh Ninh Thuận là tài sản bà H1 được nhận 

thừa kế của cha mẹ bà là vợ chồng ông Lê C5, bà Võ Thị L1. Đường đi chung 

này là của 10 người con của vợ chồng ông C5 bà L1, không phải là đường đi 

chung của những người ngoài khác.  

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

- Tại Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất ngày 10/9/1995 (BL 80) thể 

hiện: Hộ ông Lê C5 đăng ký quyền sử dụng đất đối với tổng diện tích 2.872 m2 

thuộc thửa đất số 505 và thửa đất số 507 cùng tờ bản đồ địa chính số 02 phường 

M, thành phố R. Ngày 27/6/1996, ông Lê C5 được Ủy ban nhân dân thị xã R cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00343 QSDĐ/Đ5-ĐM, tổng diện tích 

2.872 m2 thuộc thửa đất số 505 và thửa đất số 507 cùng tờ bản đồ địa chính số 

02 phường M (BL 78). 

- Tại Công văn số 451/UBND-TN.MT ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân thành phố R (BL 69), thể hiện: Thửa đất số 505 tờ bản đồ 299/TTg số 02 

diện tích 1.664m2 có cạnh hướng Đông giáp đường đi có chiều dài 37,5m. Thửa 

đất số 197, tờ bản đồ địa chính số 9 phường M được trích từ Thửa đất số 505 tờ 

bản đồ 299/TTg số 02 đều có cạnh hướng Đông giáp đường đi. Mặt khác, qua 

đối soát xác định: Việc chiều dài cạnh hướng Đông và cạnh hướng Tây của Thửa 

đất số 505 tờ bản đồ 299/TTg số 02 tăng theo bản đối soát là tăng về phía Bắc và 

phía Nam, mà cả hai phía này đều giáp đường nhưng hiện nay không thay đổi, 

không nhận chuyển nhượng, không lấn chiếm, không tranh chấp, được Ủy ban 

nhân dân phường M xác nhận. 

- Tại Tờ bản đồ số 299 tờ số 02 phường M năm 1993 (BL 90a) và Tờ bản 

đồ số 299 tờ số 02 phường M năm 1998 (BL 90b) đều thể hiện: Tại vị trí đất 

tranh chấp là đường đi do Ủy ban nhân dân phường M quản lý. 

- Tại Biên bản làm việc ngày 09/01/2017 (BL 56), Người làm chứng ông 

Phan Văn T1 khai: Lối đi chung mà các đương sự tranh chấp được các hộ dân tại 

khu phố 2, phường M và các đương sự đang tranh chấp sử dụng làm lối đi chung 

từ năm 1975 đến nay, có chiều rộng khoảng 2m.  

- Tại các Biên bản làm việc ngày 11/01/2017 (BL 54, 55), những Người làm 

chứng ông Sử Kỳ V, ông Diệp Bình S khai: Phần lối đi chung các đương sự tranh 

chấp là lối đi chung tồn tại từ trước năm 1975, có chiều rộng khoảng 2m.  

- Tại Biên bản định giá tài sản ngày 17/3/2017 (BL 89) của Hội đồng định 

giá do Tòa án cấp sơ thẩm thành lập thể hiện: Phần đất đang tranh chấp có diện 

tích 75,6 m2, có vị trí tứ cận: Đông giáp đất bà Phan Thị T2 (đã chết), hiện do 

ông Lộc quản lý; Tây giáp đất bà Lê Thị Kim H1; Bắc giáp đường đi; Nam giáp 

mương Cố. 
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- Tại Biên bản hòa giải ngày 14/7/2017 (BL 82), Bị đơn bà H1 trình bày: 

Phần đất các Nguyên đơn cho rằng là lối đi chung không có trong Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của ông Lê C5. Nhưng Bản án sơ thẩm số 09/2013/DS-

ST ngày 11/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã 

có hiệu lực pháp luật, đã quyết định cho bà được quyền sử dụng phần đất này. 

- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (BL 72) và Trích lục bản đồ địa 

chính ngày 07/02/2012 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố R 

(BL 70), thể hiện: Bị đơn bà H1 được quyền sử dụng Thửa đất số 197, tờ bản đồ 

địa chính số 9 phường M có diện tích 363,7 m2. Cạnh hướng Đông của Thửa đất 

197 của bà H1 được quyền sử dụng tiếp giáp đường đi. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 03/10/2017, Bị đơn bà H1 

có đơn yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ và đo đạc xác định diện tích của Thửa 

đất số 197, tờ bản đồ địa chính số 9 phường M có diện tích 363,7 m2 theo Bản 

án dân sự sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã có hiệu lực pháp luật (BL 

183).  

- Tại Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 06/12/2017 của Hội đồng 

xét xét thẩm định tại chỗ do Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận lập (BL 195 - BL 

198), thể hiện: Trên phần đất các đương sự tranh chấp có hiện trạng là lối đường 

mòn, nối thông với đường đi vào các thửa đất các Nguyên đơn đang quản lý, sử 

dụng. 

- Tại Trích lục bản đồ địa chính ngày 17/01/2018 của Văn phòng đăng ký 

đất đai tỉnh Ninh Thuận (BL 202), thể hiện: Thửa đất 197 (BCDGH) theo Trích 

lục số 274/VPĐKQSDĐ có diện tích 363,7 m2; cạnh phía Bắc Thửa đất số 197 

giáp đường đi cự ly BD = BC (2,3m) + CD (8,3m) = 10,6m. Thửa đất số 196 

(BCDGH) theo Trích lục số 275/VPĐKQSDĐ có diện tích 475,4 m2. Trong đó 

phần diện tích (BCH) là phần đất Thửa 196 sử dụng chồng lấn với Thửa 197 là 

45,1 m2. Phần diện tích (DEFG) là lối đi các đương sự tranh chấp có diện tích 

81,4 m2. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị đơn bà H1 trình bày: Sau khi Bản án dân sự 

sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm có hiệu lực, bà H1 và những người thừa kế khác tự phân chia 

đất như đúng hiện trạng sử dụng đất và theo trích lục bản đồ địa chính kèm theo 

Bản án này. 

Từ những căn cứ trên, đủ cơ sở xác định: Diện tích đất đang tranh chấp là 

81,4m2, theo đo đạc tại Trích lục bản đồ địa chính ngày 17/01/2018 của Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận không nằm trong diện tích đất của Thửa 

đất 197 có diện tích 363,7 m2 mà bà H1 được quyền sử dụng theo Bản án dân sự 

sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm; Diện tích 81,4m2 đất này là lối đi chung, do Ủy ban nhân 

dân phường M quản lý.  
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Xét thấy, Hội đồng định giá do Tòa án cấp sơ thẩm thành lập chỉ đo đạc 

diện tích đất tranh chấp, không đo đạc tổng thể diện tích đất mà bà H1 và những 

người thừa kế của vợ chồng ông Lê C5 bà Võ Thị L1 được nhận thừa kế theo 

Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2013/DS-ST ngày 11/9/2013 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để xác định diện tích đất tranh chấp có nằm 

trong diện tích đất của Thửa đất 197 tờ bản đồ địa chính số 9 phường M mà bà 

H1 được nhận thừa kế hay không, nên đã dẫn đến việc xác định diện tích đất 

tranh chấp là 75,6m2 là không chính xác; Trích lục bản đồ địa chính không ghi 

ngày, tháng, chỉ ghi năm 2017, không có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm 

quyền (BL 93). Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 

2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không có Trích 

lục bản đồ địa chính kèm theo, nên sẽ khó khăn cho việc thi hành án. Vì vậy, tuy 

không có cơ sở để chấp nhận nội dung yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị Kim H1, 

nhưng vẫn phải sửa bản án sơ thẩm. 

Với phân tích đánh giá chứng cứ nói trên; Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử phúc chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên tòa; Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 

năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận theo hướng xác định đường đi chung có diện tích 81,4 m2 theo Trích lục 

bản đồ địa chính ngày 17/01/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh 

Thuận.  

- Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tại Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, Nguyên đơn tự nguyện chịu toàn bộ chi phí này, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tại Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận: 

Do không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Bị đơn bà H1 nên bà H1 phải chịu 

toàn bộ 2.000.000 đồng chi phí này. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Do sửa bản án dân sự sơ thẩm, nên bà H1 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụng: Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/DS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Không chấp nhận nội dung kháng cáo của Bị đơn bà Lê Thị Kim H1. 

- Áp dụng: Khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147, Điều 148, 

Điều 157, Điều 165, Điều 266, khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; Điều 12, Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 

án. 

- Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. 
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1/. Buộc bà Lê Thị Kim H1 có nghĩa vụ tháo dỡ trụ cổng bằng gạch có thể 

tích 0,35m3 (0,5m x 0,5m x 1,4m) nằm trên đường đi chung có diện tích 81,4 m2 

đất, vị trí tứ cận: Phía Đông giáp đất ông Lộc; Phía Tây giáp đất bà Lê Thị Kim 

H1; Phía Bắc giáp đường đi; Phía Nam giáp mương Cố. 

2/. Bà Lê Thị Kim H1 có nghĩa vụ trả lại đường đi chung có diện tích 81.4 

m2 đất, có vị trí tứ cận: Phía Đông giáp đất ông Lộc; Phía Tây giáp đất bà Lê Thị 

Kim H1; Phía Bắc giáp đường đi; Phía Nam giáp mương Cố, theo Trích lục bản 

đồ địa chính ngày 17/01/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận. 

3/. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tại giai đoạn phúc thẩm: Bà Lê 

Thị Kim H1 phải chịu 2.000.000 đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Bà Lê 

Thị Kim H1 đã nộp đủ chi phí này. 

4/. Về án phí sơ thẩm: Bà Lê Thị Kim H1 phải chịu 200.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm, được khấu trừ vào 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

theo Biên lai thu tạm ứng lệ phí, án phí Tòa án số 0011360 ngày 21/10/2016 của 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Bà Lê Thị Kim H1 đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

5/. Về án phí dân sự phúc thẩm: Hoàn lại cho Bị đơn bà Lê Thị Kim H1 

300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo Biên lai thu tạm ứng lệ 

phí, án phí Tòa án số 0014202 ngày 12/09/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Án xử phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

(Kèm theo bản án là Trích lục bản đồ địa chính ngày 17/01/2018 của Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận). 
 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- TAND TP PR-TC; 

- Chi cục THADS TP PR-TC; 

- Phòng KTNV& THA; 

- Phòng HC-TP; 

- Lưu (HS-AV). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thị Bích Hồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH LONG AN 

Bản án số: 154/2017/DS-PT 

Ngày 24-7-2017 
V/v tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Tuấn Khải 

Các Thẩm phán:    Ông Trần Quốc Khánh 

    Bà Phùng Thị Cẩm Hồng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Toàn Vẹn – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà 

Trịnh Thị Kha - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 102/2017/TLPT-DS ngày 19 tháng 6 

năm 2017 về việc “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DS-ST ngày 05 tháng 5 năm 2017 của 

Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 134/2017/QĐ-PT ngày 05 

tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đồng X, sinh năm 1966; Địa chỉ: Ấp 4, xã M, huyện 

T, tỉnh Long An. 

Bị đơn: Bà Võ Hồng C, sinh năm 1985; Địa chỉ: Ấp 4, xã M, huyện T, tỉnh Long An. 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Thanh P, sinh năm 1962; 

- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1967; 

- Bà Hồ Thị H, sinh năm 1970; 

- Ông Võ Hồng C, sinh năm 1964; 

Cùng địa chỉ: Ấp 4, xã M, huyện T, tỉnh Long An. 

Người kháng cáo: Bà Võ Hồng C - bị đơn 

(ông Nguyễn Thanh P vắng mặt, các đương sự còn lại có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn ông Nguyễn Đồng X trình bày: Ông đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất phần đất có diện tích 2.601m2, thửa số 1095, tờ bản đồ số 1, tọa lạc Ấp 4, xã 

M, huyện T, tỉnh Long An. Phần đất này có bờ ranh chung với đất do ông Nguyễn Thanh 

P đứng tên, là bờ ruộng cũng là cửa ngõ ra vào nhà ông P, có chiều ngang 1m, chiều dài 

32m. Năm 2011, ông P chuyển một phần thửa đất ruộng cho bà Võ Hồng C có diện tích 

1.376,6m2, thửa 1877. Lúc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà C, ông 

X không ký giáp ranh. Năm 2016, bà C tự ý làm hàng rào lấn chiếm hết phần ranh giới 

đất là một nửa bờ ranh thuộc quyền sử dụng đất của ông X. Nay ông X khởi kiện yêu cầu 

bà C phải trả lại bờ đi có chiều ngang 1m, chiều dài 32m và phải tháo dỡ hàng rào trả lại 

bờ ranh như hiện trạng ban đầu. 

Bị đơn bà Võ Hồng C trình bày: Vào năm 2011, bà C có nhận chuyển nhượng của 

ông Nguyễn Thanh P phần đất có diện tích 1.376,6m2, thửa 1877, tờ bản đồ số 1, tọa lạc 

Ấp 4, xã M, huyện T, tỉnh Long An. Khi bà nhận chuyển nhượng từ ông P, ông P có chỉ 

ranh đất và đo đạc thực tế. Bà C làm hàng rào trên phần đất này và đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà xác định không lấn chiếm đất của ông X nên không 

đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của ông X. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan ông Võ Hồng C trình bày: Ông C là cha 

ruột của bà Võ Hồng C. Năm 2011, bà C đã mua của ông P phần đất có diện tích 

1.367,6m2 và bà C đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông C cũng là 

người sử dụng, quản lý phần diện tích đất này. Lúc mua đất của ông P, ông chỉ biết đo 

đất từ bờ đi công cộng đo vào, còn có phải một nửa bờ đi hay có nguyên cái bờ đi, ông C 

không biết vì khi đo đạc để giao đất thì ông C và bà C đều không có mặt. Hàng rào lưới 

B40 trên phần đất tranh chấp là do ông C rào. Ông C xác định không có việc lấn chiếm 

đất của ông X mà ông C, bà C chỉ sử dụng đúng diện tích đất nhận chuyển nhượng từ 

ông P.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thị H trình bày: Bà H là vợ của ông 

X, bà thống nhất với lời trình bày của ông X. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh P trình bày: Ông P 

không nhớ rõ diện tích đất mà ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao 

nhiêu. Nguồn gốc đất là do ông bà nội của ông P để lại cho hai người con trai, trong đó 

thửa 1095 là cho cha của ông X và thửa 1096 là cho cha của ông P. Giữa thửa 1095 và 

thửa 1096 có ranh giới là cái bờ, mỗi người được quyền sử dụng một nửa cái bờ này. Sau 

đó, ông P và ông X được cha mẹ tặng cho lại các thửa đất nêu trên. Ông X được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1095 có diện tích 2.601m2 tọa lạc Ấp 4, 

xã M, huyện T, tỉnh Long An. Bờ ranh của mỗi người là một nửa cái bờ. Đây cũng chính 

là bờ đi vào cửa ngõ nhà ông P. Vào năm 2011, ông bà chuyển nhượng cho bà Võ Hồng 

C, ông Võ Hồng C phần đất có diện tích 1.367,6m2 với giá 80.000.000 đồng. Lúc chuyển 

nhượng đất cho ông C và bà C, hai bên có thỏa thuận bờ ranh giữa ông P và ông X là mỗi 

người được quyền sử dụng một nửa cái bờ. Sau khi nhận tiền, phía ông C và bà C tiến 

hành đo đạc thực tế rồi nhận đất và tự đi làm thủ tục chuyển quyền, vợ chồng ông P cũng 

không có ý kiến gì. Trên phần đất đã chuyển nhượng cho ông C, bà C có mồ mả cha mẹ 

của ông P có diện tích 28m2 có số đo cụ thể. Đây là diện tích đất mà ông P không chuyển 
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nhượng cho bà C mà chỉ có thỏa thuận 5 năm sau khi chuyển nhượng đất, ông P sẽ di dời 

mồ mả cha mẹ đi nơi khác và tiếp tục bán phần đất 28m2 này cho bà C. Từ lúc chuyển 

nhượng đến nay, phần đường lộ làng Ấp 4 không có biến động. 

Nay giữa ông X và bà C xảy ra tranh chấp, ông P xác định ranh giới đất là một 

nửa cái bờ đi. Việc ông C tự ý làm hàng rào lấn chiếm toàn bộ bờ đi thuộc quyền sử dụng 

của ông X là không đúng, ông C phải trả lại toàn bộ diện tích đất bờ đi và phá bỏ hàng 

rào lưới B40 trên phần đất thuộc quyền sử dụng của ông X.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị N trình bày: Bà là vợ 

của ông P, bà thống nhất lời trình bày của ông P. 

Tranh chấp đã được Tòa án cấp sơ thẩm hòa giải nhưng không thành. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 21/2017/DS-ST ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Toà 

án nhân dân huyện Thủ Thừa đã áp dụng các điều: Điều 26, 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 265 Bộ luật Dân sự 2005, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015, tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp ranh giới đất” của ông Nguyễn Đồng X 

đối với bà Võ Hồng C. 

Buộc bà Võ Hồng C, ông Võ Hồng C phải tháo dỡ lưới B40 di dời vật kiến trúc 

trên đất và đốn tất cả các loại cây trên đất để trả lại cho ông Nguyễn Đồng X diện tích đất 

lấn chiếm 19,6m2 (khu C) theo trích đo bản đồ địa chính khu đất do Công ty trách nhiệm 

hữu hạn đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 08/12/2016 có vị trí tứ cận: 

+ Đông giáp thửa số 1083, 1084; 

+ Tây giáp thửa 1096; 

+ Nam giáp lối đi công cộng; 

 + Bắc giáp thửa số 1096,1082; 

Ông Nguyễn Đồng X, bà Võ Hồng C có nghĩa vụ điều chỉnh diện tích thực tế sử 

dụng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

qui định của pháp luật. 

Về lệ phí bản vẽ, đo đạc, thẩm định, chứng thư thẩm định giá: bà Võ Hồng C phải 

chịu 7.000.000 đồng. Bà C phải hoàn trả cho ông Nguyễn Đồng X số tiền 7.000.000 

đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, quyền và 

nghĩa vụ của các đương sự tại giai đoạn thi hành án. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, bị đơn bà Võ Hồng C kháng cáo yêu cầu công nhận 

phần ranh đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng đất của bà C. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông Nguyễn Đồng X không rút đơn khởi 

kiện, bị đơn bà Võ Hồng C không rút đơn kháng cáo. Các bên không thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết vụ án.  

Ông Nguyễn Đồng X trình bày: Nguồn gốc phần đất tranh chấp là do ông nội của 

ông X để lại và gia đình ông đã sử dụng ổn định từ trước đến nay. Khi bà C nhận chuyển 

nhượng phần đất của ông P thì ông X không chứng kiến việc đo đạc và không ký giáp 
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ranh. Tại cấp sơ thẩm, ông X yêu cầu bà C phải trả lại bờ đi có chiều ngang khoảng 01m, 

chiều dài khoảng 32m và phải tháo dỡ hàng rào trả lại bờ đi như hiện trạng ban đầu. Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử chia mỗi bên ½ bờ đi và buộc bà C trả lại cho ông diện tích đất là 

19,6m2 (khu C) theo Trích đo bản đồ địa chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc 

nhà đất Hưng Phú lập và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa 

duyệt ngày 08/12/2016 là phù hợp nên ông đồng ý và không kháng cáo. 

Bà Võ Hồng C trình bày: Bà C chỉ sử dụng đúng phần đất mà bà đã nhận chuyển 

nhượng của ông P nên không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của ông X. Bà yêu cầu Tòa 

cấp phúc thẩm công nhận phần bờ ranh mà ông X đang tranh chấp thuộc quyền sử dụng 

của bà. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên lời trình bày như 

tại cấp sơ thẩm. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu ý kiến của Viện kiểm 

sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc 

thẩm: 

- Việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, người tiến hành tố tụng và các 

đương sự là đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về kháng cáo của bị đơn: căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do Ủy ban nhân dân 

huyện Thủ Thừa cung cấp thể hiện giữa hai thửa 1095 và thửa 1877 trên bản đồ không có 

lối đi tiếp giáp, còn Lộ làng Ấp 4 và lối đi công cộng không có biến động. Theo Mảnh 

trích đo bản đồ địa chính khu đất do Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Hưng 

Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa phê duyệt 

ngày 08/12/2016 thể hiện ranh địa chính và ranh thực tế của hai thửa là không đồng nhất. 

Qua đo đạc thể hiện diện tích sử dụng đất thực tế của hai thửa đất này đều thiếu so với 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp nên không thể căn cứ theo diện tích đất 

được cấp trên giấy để giải quyết tranh chấp mà cần xem xét các tình tiết khách quan để 

giải quyết. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà C thừa nhận khi đo đạc đất nhận chuyển nhượng từ 

ông P thì không có mặt ông X là chủ thửa đất 1095 liền kề và cũng không có mặt ông P 

là người đã chuyển nhượng đất cho bà C; đồng thời bà C còn thừa nhận là khi chuyển 

nhượng đất, ông P không có chỉ cái bờ. Qua xác minh từ ông P, bà N, ông T và ông D 

(cán bộ địa chính trực tiếp đo đất) thể hiện khi đo chỉ đo nửa cái bờ đi. Thực tế, từ sau khi 

bà C nhận chuyển nhượng đất vào năm 2011 từ ông P, các bên vẫn sử dụng đất bình 

thường, chỉ đến năm 2016 khi bà C xây rào lấn hết bờ đất còn lại mới phát sinh tranh 

chấp. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông X, buộc bà C phải tháo 

dỡ hàng rào lưới B40 trả lại bờ ranh như hiện trạng ban đầu là có căn cứ. Đề nghị không 

chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản 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 tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến và quan điểm của Kiểm sát viên, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 
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 [1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bà Võ Hồng C làm đúng theo quy định tại 

Điều 272 và được gửi đến Tòa án trong thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Về nội dung: Tranh chấp giữa ông Nguyễn Đồng X và bà Võ Hồng C đã 

được Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa giải quyết. Bà C không đồng ý nên kháng cáo 

toàn bộ, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm công nhận toàn bộ bờ ranh giữa thửa 1877 và 

thửa 1095 thuộc quyền sử dụng đất của bà C. 

 Xét kháng cáo của bà C thấy rằng: Ngày 20/7/2011, bà Võ Hồng C được Ủy 

ban nhân dân huyện Thủ Thừa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 1877, 

diện tích 1.367,6m2 (đo đạc thực tế 1.344,6m2), loại đất lúa, thuộc tờ bản đồ số 1, tọa lạc 

Ấp 4, xã M, huyện T, tỉnh Long An. Ngày 28/4/2009, ông Nguyễn Đồng X được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 1095, diện tích 2.601m2 (đo đạc thực tế 

2.475,5m2), loại đất lúa, tờ bản đồ số 1, tọa lạc Ấp 4, xã M, huyện T, tỉnh Long An. 

Diện tích thực tế phần đất của bà C và ông X đều thiếu so với giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Theo Văn bản số 519/UBND-NC ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thủ Thừa, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà C có đo đạc cụ 

thể còn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông X đối với thửa 1095 

không có đo đạc cụ thể. Trên bản đồ không thể hiện lối đi tiếp giáp thửa số 1095. 

Các đương sự thống nhất đồng ý diện tích đất sử dụng thực tế theo Mảnh trích đo 

bản đồ địa chính khu đất do Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Hưng Phú đo 

vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa phê duyệt ngày 

08/12/2016. 

Về nguồn gốc và quá trình sử dụng thửa đất: Thửa 1095 do ông Nguyễn Đồng X 

đứng tên và thửa 1096 do ông Nguyễn Thanh P đứng tên có nguồn gốc do ông nội để 

lại cho cha mẹ, cha mẹ của ông X và ông P cho hai ông canh tác. Thửa 1877 do bà C 

nhận chuyển nhượng từ một phần thửa 1096 của ông Nguyễn Thanh P và bà Nguyễn 

Thị N. Ranh giới hai thửa đất 1095 và thửa 1877 là một cái bờ chung có chiều ngang 

khoảng 02m, chiều dài 32m, mỗi người sử dụng một nửa bờ đi có chiều ngang khoảng 

01m, chiều dài 32m. Đây cũng là cửa ngõ đi vào nhà của ông Nguyễn Thanh P.  

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 01/12/2016 và Biên bản hòa giải ngày 10/3/2017, 

ông Nguyễn Thanh P và bà Nguyễn Thị N xác định khi chuyển nhượng cho bà C có 

thỏa thuận chỉ chuyển nhượng một nửa bờ ranh, ranh giới đất giữa thửa 1877 và thửa 

1095 là một cái bờ, mỗi người một nửa cái bờ. Khi chuyển nhượng đất cho bà C, ông 

bà cũng đã chỉ ranh nhưng khi đo đất thì bà C tự ý cho người đến đo đạc không có sự 

chứng kiến của ông P và bà N. 

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 10/3/2017 đối với ông Nguyễn Văn D là cán bộ 

địa chính trực tiếp đo và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà C 

thể hiện: Vào ngày 06/6/2011, ông D là người trực tiếp đến đo đất của ông Nguyễn 

Thanh P bán cho bà Võ Hồng C một phần thửa 1877… Khi tiến hành đo đạc thì có sự 

chứng kiến của bà Võ Hồng C, không có mặt ông P. Khi đo, ông D là người trực tiếp 

đo còn ông T đại diện cho ông P cầm kéo dây cho ông D đo phần đất của ông P có ranh 

giới với đất bà Huỳnh Hoa Đ (mẹ ruột ông X) là thửa 1095 là một cái bờ có chiều 
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ngang khoảng 2m, khi đo thì chỉ đo phân nửa cái bờ chứ không lấy hết bờ ranh. Sau khi 

đo ranh giữa hai bên thì chúng tôi có yêu cầu bà C cắm một cái cọc.  

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 20/02/2017 của Tòa án lập với ông Ngô Công T 

thể hiện: Ông D trực tiếp đo đất còn ông T là người cầm dây, khi kéo dây đo thì đo nửa 

bờ đi, cắm một cái cọc, sau đó bà C có đổ cột bê tông sau…Khi đo đất cho bà C và cắm 

cọc thì bà C có đổ bê tông chấp nhận ranh giới mà ông T và ông D đo, không ai khiếu 

nại gì cả. 

Từ nguồn gốc, quá trình và thực tế sử dụng đất như trên, Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông X buộc bà Võ Hồng C, ông Võ Hồng C phải tháo 

dỡ lưới B40 để trả lại cho ông Nguyễn Đồng X diện tích đất lấn chiếm 19,6m2 (khu C) 

theo Mảnh Trích đo bản đồ địa chính khu đất do Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú đo 

vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa duyệt ngày 08/12/2016 

là có căn cứ. Nội dung kháng cáo và lời trình bày của bà Võ Hồng C yêu cầu Tòa phúc 

thẩm công nhận toàn bộ bờ ranh mà bà đã rào lưới B40 thuộc quyền sử dụng đất của bà 

là không có cơ sở xem xét, cần giữ nguyên án sơ thẩm như ý kiến đề nghị của Kiểm sát 

viên. 

[3] Về tứ cận, số đo các cạnh của phần đất tranh chấp đã được thể hiện rõ tại Khu 

C theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất 

Hưng Phú đo vẽ và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa 

duyệt ngày 08/12/2016 được đính kèm theo bản án. 

 [4] Về án phí phúc thẩm: bà Võ Hồng C phải chịu án phí phúc thẩm do yêu cầu 

kháng cáo không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Võ Hồng C.  

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DS-ST ngày 05 tháng 5 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

Căn cứ Điều 26, Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 265 Bộ 

luật Dân sự 2005, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 

án năm 2009; Điều 29 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 ông Nguyễn Đồng X đối với bà Võ Hồng C 

về “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất”. 

- Buộc bà Võ Hồng C, ông Võ Hồng C phải liên đới tháo dỡ lưới B40, di dời vật 

kiến trúc trên đất và tất cả các loại cây trên đất để trả lại cho ông Nguyễn Đồng X diện 

tích đất lấn chiếm là 19,6m2 (khu C) theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính khu đất do 
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Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa duyệt ngày 08/12/2016 (đính kèm trích đo). 

- Ông Nguyễn Đồng X, bà Võ Hồng C có nghĩa vụ điều chỉnh diện tích thực tế 

sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo qui định của pháp luật. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Hồng C phải chịu 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng); hoàn trả cho ông Nguyễn Đồng X số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001712 ngày 04/10/2016 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

- Về án phí phúc thẩm: Bà Võ Hồng C phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng), chuyển 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí bà C đã nộp theo 

biên lai thu số 0002154 ngày 19/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ 

Thừa sang thi hành án phí phúc thẩm. 

- Về chi phí tố tụng (xem xét, thẩm định tại chỗ, thẩm định giá): Bà Võ Hồng C 

phải chịu 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng); do ông Nguyễn Đồng X đã tạm ứng nên bà 

C có nghĩa vụ phải hoàn trả cho ông X số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). 

3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi 

hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất 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 357 Bộ luật Dân 

sự 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự, 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

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

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Thủ Thừa; 

- Chi cục THADS huyện Thủ Thừa; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HS, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Huỳnh Tuấn Khải 

Các Thẩm phán 

 

 

ị Sáu - Nguyễn Văn Suối 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 126/2017/DS-PT 

Ngày: 20-12-2017 
V/v Tranh chấp quyền sử 

dụng đất, tranh chấp lối đi 

chung 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nguyệt 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Mừng 

Ông Nguyễn Hữu Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên toà: 

Ông Hoàng Thế Trọng - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 111/2017/TLDS-PT ngày 18 tháng 

10 năm 2017 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung”. 

Do Bản án Dân sự sơ thẩm số 35/2017/DS-ST ngày 20/9/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện DL bị kháng cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 271/2017/QĐ-PT ngày 23/11/2017 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị Th, sinh năm 1958 

Địa chỉ: Số 1160/3 HV, tổ 18, TT. DL, huyện DL, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1967 

Địa chỉ: Số 1160/5 HV, tổ 18, TT. DL, huyện DL, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Cao Hồng Ng, sinh năm 1964 

Địa chỉ: Tổ 18, TT. DL, huyện DL, tỉnh Lâm Đồng (văn bản ủy quyền ngày 

05/10/2017) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Nguyễn Văn Q: 

Luật sư Huỳnh Hải Đ – Văn phòng luật sư Huỳnh Hải Đ – Đoàn luật sư tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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Ủy ban nhân dân huyện DL, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đình S. Chức vụ: Chủ tịch 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Lâm Thị Phước L. Chức vụ: Phó chủ 

tịch (văn bản ủy quyền số 35/UQ-UBND ngày 27/7/2016). 

Địa chỉ: THĐ, tổ 9, TT. DL, huyện DL, tỉnh Lâm Đồng. 

* Người kháng cáo: nguyên đơn bà Trần Thị Th, bị đơn ông Nguyễn 

Văn Q.  

(Bà Th, ông Q, bà Ng, luật sư có mặt; đại diện UBND huyện DL có đơn 

xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 06/5/2016, đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 

28/6/2016 và lời trình bày của bà Th thì: 

Năm 1990 gia đình bà nhận sang khoán của bà Nguyễn Thị Ph 01 lô đất đã 

được trồng 03 hàng cây cà phê mít, mỗi hàng cách nhau 05m nên lô đất có chiều 

rộng là 15m. Lô đất này liền kề với đất ở mà gia đình bà Th được UBND huyện 

DL giao trước đó (nay được cấp GCNQSD đất tại thửa 900, tờ bản đồ 16, TT. 

DL). Năm 1991 gia đình bà Th tiếp tục nhận sang khoán của bà Hồ Thị L1 01 lô 

đất trồng 03 hàng cà phê mít liền kề, đến lúc này có 06 hàng cà phê mít, mỗi 

hàng cách nhau 05m nên lô đất có chiều rộng là 30m (đất nhận sang khoán của 

bà Ph và bà L1 đều do HTX nông nghiệp Đông DL giao khoán cho các hộ xã 

viên, nay thuộc thửa 300, tờ bản đồ 16, TT. DL). Ở vị trí giữa đất gia đình bà Th 

nhận sang khoán của bà L1 và đất của bà Trần Thị Đ nhận khoán của HTX nông 

nghiệp Đông DL có 01 lối đi rộng khoảng 03m, bắt đầu từ Quốc lộ 20 đến đầu 

dốc (đến khoảng giữa hai lô cà phê). Từ đầu dốc xuống đến ruộng của đồng bào 

dân tộc chỉ có 01 lối mòn. 

Năm 1992, ông Q nhận sang khoán lại lô đất trồng cà phê của bà Trần Thị 

Đ. Lô đất này cũng có 03 hàng cà phê mít, mỗi hàng cách nhau 05m nên lô đất 

của ông Q có chiều rộng là 15m. Năm 1993 ông Q phá cà phê mít để trồng cà 

phê robusta theo chủ trương của HTX, khi đó ông Q trồng cà phê lên hết diện 

tích lối đi và lấn sang đất của gia đình bà Th thêm 02m chiều ngang. Nay ông Q 

được cấp GCNQSD đất với diện tích 3.148,7m
2
 tại thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. 

DL. 

Năm 2008 chồng bà Th là ông Vũ Đình H đã có đơn yêu cầu HTX phục 

hồi lối đi ông Q lấn chiếm nhưng đến năm 2009 ông H chết nên sự việc chưa 

được giải quyết. Nay bà Th khởi kiện như sau: 

- Thu hồi, hủy bỏ GCNQSD đất đã cấp cho ông Q tại thửa 01, tờ bản đồ 25, 

TT. DL. 
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- Yêu cầu ông Nguyễn Văn Q trả lại diện tích đất đã lấn chiếm của bà Th 

có chiều rộng 02m, chiều dài 105m thuộc một phần thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. 

DL. 

- Yêu cầu ông Q trả lại hiện trạng con đường đi chung có chiều rộng 03m, 

chiều dài 105m thuộc một phần thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. DL. 

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 20/8/2016, bà Th yêu cầu ông Q trả lại 

diện tích đất có chiều rộng 02m, chiều dài 50m, tại vị trí từ giáp ruộng lên (giữa 

ranh giới thửa 300, tờ bản đồ 16 và thửa 01, tờ bản đồ 25). 

Sau khi có kết quả đo đạc hiện trạng đất, bà Th xác định phần đất tranh 

chấp theo họa đồ hiện trạng do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện DL 

lập ngày 20/01/2017 như sau: 

- Diện tích đất bà Th yêu cầu ông Q trả lại gồm 02 phần: diện tích 205,5m
2
 

(trong đó 98m
2
 thuộc một phần thửa 300, tờ bản đồ 16 và 107,5m

2
 thuộc một 

phần thửa 01, tờ bản đồ 25) và diện tích 93m
2
 (trong đó 44m

2
 thuộc một phần 

thửa 300, tờ bản đồ 16 và 49m
2
 thuộc một phần thửa 01, tờ bản đồ 25). 

- Diện tích đất đường đi chung bà Th yêu cầu ông Q trả theo hiện trạng 

trước đây gồm 309,4m
2
 thuộc một phần thửa 01, tờ bản đồ 25. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn Q trình bày:  

Năm 1992 ông Q nhận sang khoán lại lô đất trồng cà phê của bà Trần Thị 

Đ có diện tích 3.200m
2
. Liền kề lô đất này là đất gia đình bà Th nhận khoán của 

HTX Đông DL, giữa đất ông Q và bà Th có 01 lối mòn tự phát do người dân đi 

lâu ngày mà thành ở giữa hai hàng cà phê chứ không phải lối đi theo quy hoạch. 

Sau khi các hộ nhận khoán phá cà phê mít để trồng cà phê robusta theo chủ 

trương của HTX, khi đó ông H chồng bà Th đã trồng hàng cây vông, cây chè và 

làm hàng rào dây kẽm gai sát đất ông Q làm ranh giới. Nay ông Q được cấp 

GCNQSD đất với diện tích 3.148,7m
2
, tại thửa 01, tờ bản đồ 25. 

Ông Q xác định ông không lấn đường đi chung, không lấn đất của bà Th. 

Do đó, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Th vì đất đã sử dụng 

ổn định từ năm 1991 đến nay, diện tích ông Q nhận khoán là 3.200m
2
 nay chỉ 

còn 3.148,7m
2
. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: UBND huyện DL do bà Lâm Thị 

Phước L đại diện theo ủy quyền không đến Tòa án làm việc, trình bày ý kiến 

mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. 

Về chi phí tố tụng: chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo vẽ, định giá tài 

sản hết 8.470.000đ (bà Th đã nộp đủ). Nay bà Th yêu cầu buộc ông Q chịu toàn 

bộ số tiền này nhưng ông Q không đồng ý. 

Tòa án đã hòa giải nhưng không thành. 

Tại bản án sơ thẩm số 35/2017/DS-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện DL đã xử : 
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1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị Th 

về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung” đối với bị đơn 

ông Nguyễn Văn Q. 

Buộc ông Nguyễn Văn Q có trách nhiệm di dời toàn bộ tài sản gắn liền với 

đất để trả lại cho bà Th diện tích đất 98m
2
 + 44m

2
 thuộc một phần thửa 300, tờ 

bản đồ 16, TT. DL. 

Bác yêu cầu của bà Th về việc yêu cầu ông Q trả cho bà diện tích đất 

107,5m
2
 + 49m

2
 thuộc một phần thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. DL. 

Bác yêu cầu của bà Th về việc yêu cầu ông Q trả lại đường đi chung có 

diện tích 309,4m
2
 thuộc thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. DL. 

(Có họa đồ đo đạc kèm theo). 

Bác yêu cầu của bà Th về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất UBND huyện DL đã cấp cho ông Q thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. DL, huyện 

DL. 

2. Về chi phí tố tụng: buộc ông Nguyễn Văn Q có trách nhiệm hoàn trả lại 

cho bà Trần Thị Th số tiền 4.235.000đ. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và trách nhiệm thi 

hành án của các đương sự. 

Ngày 21/9/2017 nguyên đơn bà Trần Thị Th kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Ngày 26/9/2017 bị đơn ông Nguyễn Văn Q kháng cáo yêu cầu bà Th phải 

trả lại diện tích đất thừa bằng diện tích đất ông Q còn thiếu; yêu cầu địa chính 

tỉnh đo đạc lại đất và xác định ranh giới đất và không đồng ý  chịu án phí. 

Tại phiên tòa hôm nay,  

Nguyên đơn bà Th giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Bị đơn và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị đơn cho rằng: ông Q 

không lấn đất của bà Th vì theo họa đồ đo vẽ diện tích đất ông Q đang sử dụng ít 

hơn so với diện tích được UBND huyện DL cấp. Diện tích của bà Th lớn hơn 

diện tích được cấp và nhận khoán. Đề nghị Hội đồng xem xét quyền lợi của bà 

Cao Hồng Ng vì bà Ng là vợ của ông Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến về việc chấp 

hành pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. Đồng thời nêu quan điểm đề nghị căn cứ khoản 3 Điều 308 

Bộ luật Tố tụng dân sự hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân huyện DL giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại 

phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Nguyên đơn bà Th khởi kiện cho rằng bị đơn ông Q lấn chiếm đất của 

bà tại một phần thửa 300, tờ bản đồ 16; yêu cầu bị đơn trả lại đường đi chung có 

diện tích 309,4m
2
 thuộc thửa 01, tờ bản đồ 25 và yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện DL đã cấp cho ông Q tại thửa 01, tờ 

bản đồ 25, TT. DL. Phía bị đơn không đồng ý nên phát sinh tranh chấp. Cấp sơ 

thẩm xác định “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung” 

là đúng pháp luật. 

[2] Theo hồ sơ trích lục của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện 

DL cung cấp thì: Nguồn gốc đất ông Q đang sử dụng là được HTX nông nghiệp 

Đông DL hóa giá. Tại Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

05/11/2008 (BL142) và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ 

tài chính số 7216 ngày 21/11/2008 (BL141) đều do ông Nguyễn Văn Q khai và 

ký tên. Vì vậy, cần xác định diện tích đất 3.148,7m
2
, thửa 01, tờ bản đồ 25, TT. 

DL được Ủy ban nhân dân huyện DL cấp ngày 25/12/2008 cho ông Nguyễn Văn 

Q.  

Tại giai đoạn phúc thẩm, bà Cao Hồng Ng có đơn khiếu nại (BL368). Theo 

bà Ng thì bà và ông Q kết hôn với nhau từ năm 1990. Đến năm 1992 cả hai cùng 

phá cà phê mít để trồng cà phê robusta, xây dựng nhà trên đất. Tại các biên bản 

xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 08/8/2016 và ngày 16/12/2016 thể hiện trên đất 

tranh chấp có một phần căn nhà, một số cây ăn trái là bơ, mít, cây cà phê đang 

trong thời kỳ kinh doanh, hàng rào cọc bê tông, lưới B40 thuộc thửa 01, tờ bản 

đồ 25. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông Q, bà Ng đều xác định toàn bộ tài 

sản trên đất là của vợ chồng ông bà. 

Xét thấy, cấp sơ thẩm không đưa bà Ng vào tham gia tố tụng với tư cách là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án để lấy lời khai, ý kiến của bà 

Ng đối với tài sản chung của vợ chồng đang tranh chấp với bà Th. Bên cạnh đó, 

phần quyết định của bản án sơ thẩm còn tuyên buộc ông Q di dời toàn bộ tài sản 

gắn liền với đất để trả cho bà Th. Như vậy, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của bà Ng trong khối tài sản chung này. Hơn nữa, theo hồ sơ thể hiện thì 

diện tích đất ông Q nhận khoán tại thửa 01, tờ bản đồ 25 là 3.200m
2
, ông Q được 

cấp GCNQSD đất với diện tích 3.148,7m
2
 nhưng diện tích đo vẽ thực tế chỉ còn 

2.597,7m
2
 (thiếu 551m

2
) cũng chưa được đề cập. Trong khi đó diện tích 

4.506m
2
, thửa 300, tờ bản đồ số 16 bà Th đang sử dụng chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Từ những phân tích trên cho thấy, cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng, chưa xác minh thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa đủ căn cứ vững chắc, cấp phúc 

thẩm không thể khắc phục được. Vì vậy, cần hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân huyện DL giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.  
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Do hủy án vì vi phạm tố tụng nên chưa đề cập đến nội dung tranh chấp và 

không xem xét yêu cầu kháng cáo của bà Th, ông Q. 

[3] Về án phí: nguyên đơn, bị đơn không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm. Tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tạm ứng xem xét thẩm định 

tại chỗ, đo vẽ, định giá tài sản các đương sự đã nộp sẽ được xem xét khi giải 

quyết lại vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 35/2017/DS-ST ngày 20/9/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện DL về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp 

lối đi chung” giữa nguyên đơn bà Trần Thị Th với bị đơn ông Nguyễn Văn Q. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện DL giải quyết lại theo 

thủ tục sơ thẩm. 

3. Về án phí:  

Hoàn trả bà Trần Thị Th số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 

theo biên lai thu số 0002991 ngày 21/9/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện DL. 

Hoàn trả ông Nguyễn Văn Q số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp theo biên lai thu số 0003011 ngày 04/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện DL. 

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

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh LĐ; 

-  Phòng KTNV & THA; 

- TAND huyện DL; 

- Chi cục THADS huyện DL; 

- Các đương sự; 

- Lưu AV - HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Vũ Thị Nguyệt 

235



1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 109/2017/DS-PT 

Ngày 22 - 8 - 2017 

V/v tranh chấp quyền về lối đi 

qua bất động sản liền kề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Thành; 

Các Thẩm phán: Ông Đinh Quang Nghĩa; 

Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tài – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Vũ Thị Mỹ Liên – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2017/TLPT-DS ngày 03 tháng 02 

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

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2016/DS-ST ngày 17 tháng 11 năm 

2016 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 144/2017/QĐXXPT-

DS ngày 31 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Chề Thín S; cư trú tại: Khu I, ấp H, xã B, huyện T, 

tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa. 

- Bị đơn: 

1. Ông Vòng Lỷ C;
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2. Bà Lỷ Nhì M; 

Cùng cư trú tại: Khu M, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; ông Vòng 

Lỷ C và bà Lỷ Nhì M có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Vòng Cỏng C; 

2. Anh Vòng Phạt N; 

Cùng cư trú tại: Khu M, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; chị Vòng 

Cỏng C và anh Vòng Phạt N có mặt tại phiên tòa. 

3. Anh Vòng A S; cư trú tại: Khu M, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Vòng A S (được ủy quyền theo văn 

bản ủy quyền ngày 05 tháng 9 năm 2016): Chị Vòng Cỏng C; cư trú tại: Khu M, 

ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; chị Vòng Cỏng C có mặt tại phiên tòa. 

4. Chị Vòng Nàm K; cư trú tại: Khu M, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng 

Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Vòng Nàm K (được ủy quyền theo 

văn bản ủy quyền ngày 05 tháng 9 năm 2016): Chị Vòng Cỏng C; cư trú tại: 

Khu M, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; chị Vòng Cỏng C có mặt tại phiên 

tòa. 

5. Bà Tằng Nhật K; cư trú tại: Khu I, ấp H, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Tằng Nhật K (được ủy quyền theo 

văn bản ủy quyền ngày 17 tháng 6 năm 2016): Ông Chề Thín S; cư trú tại: Khu 

I, ấp H, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; ông Chề Thín S có mặt tại phiên tòa. 

6. Ngân hàng R; 

Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng R (được ủy quyền theo văn 

bản ủy quyền số: 231A/UQTGTT ngày 27 tháng 10 năm 2016): Bà Ngô Thị 

Hương T, chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng R – Chi nhánh huyện T, tỉnh Đồng 

Nai; địa chỉ: Quốc lộ G, Khu phố Ê, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; có đơn 

đề nghị vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người kháng cáo: Ông Vòng Lỷ C - bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Nguyên đơn ông Chề Thín S trình bày: 
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Ông Chề Thín S được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây 

gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với các thửa đất số 276 và 277, tờ bản đồ số 02, 

xã B, huyện Th (nay là huyện T) vào ngày 11/11/2000. Hiện nay, 02 thửa đất 

này đã nhập thành thửa số 41, tờ bản đồ số 15, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Nguồn gốc các thửa đất trên do cha của ông Chề Thín S nhận chuyển nhượng từ 

năm 1994 và 1995; đến năm 2000, cha ông Chề Thín S tặng cho riêng ông Chề 

Thín S. Từ khoảng năm 1988, trước khi cha ông Chề Thín S nhận chuyển 

nhượng các thửa đất này thì đã có con đường chiều ngang khoảng 02m, dài 

khoảng 107m, dẫn từ phần đất này ra đường công cộng; con đường này đi qua 

thửa đất số 259, tờ bản đồ số 02, xã B (nay là thửa số 35, tờ bản đồ số 15, xã B) 

thuộc quyền sử dụng của ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M. Trong quá trình sử 

dụng, ông Vòng Lỷ C đã xếp đá lấn ra đầu con đường để thu hẹp con đường này 

lại chỉ còn khoảng 01m chiều ngang. Hiện tại ông Vòng Lỷ C chỉ cho ông Chề 

Thín S sử dụng lối đi có chiều ngang 01m này, dẫn tới khó khăn cho ông Chề 

Thín S trong việc vận chuyển nông sản. Ngoài con đường này, ông Chề Thín S 

không còn con đường nào khác để đi ra đường công cộng. Con đường này thực 

tế đã tồn tại từ rất lâu, trước khi cha ông Chề Thín S nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất; tuy nhiên, do không thể hiện trên bản đồ địa chính là đường đi 

chung nên ông Chề Thín S cũng không tranh chấp quyền sử dụng con đường 

này với ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M.  

Ông Chề Thín S khởi kiện, yêu cầu ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M phải 

mở cho ông Chề Thín S một lối đi thuận tiện ra đường công cộng, cụ thể là phần 

đất có diện tích 217m2, là một phần của thửa đất số 35, tờ bản đồ số 15, xã B, 

được giới hạn bởi các mốc (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1), thể hiện tại bản “Trích lục và 

đo hiện trạng thửa đất bản đồ địa chính” số: 459/2014 ngày 11/4/2014 của Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh T. Con đường mà ông Chề 

Thín S yêu cầu mở này chính là con đường hiện hữu như ông Chề Thín S đã 

trình bày ở trên và ông Chề Thín S vẫn sử dụng từ trước đến nay. Hiện tại trên 

con đường này không có tài sản gắn liền trên đất. Ông Chề Thín S đồng ý thanh 

toán giá trị quyền sử dụng phần đất này cho ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M. 

Ông Chề Thín S không đồng ý mở lối đi theo sự chỉ dẫn của bị đơn vì phần đất 

đó là đất dốc, có quá nhiều tảng đá lớn không thể san ủi được, đồng thời cũng 

không dẫn vào thửa số 41, tờ bản đồ số 15 của ông Chề Thín S. 

2. Bị đơn ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M cùng trình bày: 

Ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M là vợ chồng. Ông Vòng Lỷ C được cấp 

Giấy chứng nhận đối với thửa đất số 259, tờ bản đồ số 02, xã B vào ngày 
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20/8/1997. Ngày 28/9/2015, thửa đất này đã được cấp đổi Giấy chứng nhận mới, 

đổi thành thửa số 35, tờ bản đồ số 15, xã B, đứng tên ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ 

Nhì M. Thửa đất này ông Vòng Lỷ C nhận chuyển nhượng từ năm 1992. Con 

đường mà ông Chề Thín S yêu cầu được mở lối đi để cho ông Chề Thín S sử 

dụng là do ông Vòng Lỷ C mở từ năm 1992 để vận chuyển nông sản và ông 

Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M vẫn cho ông Chề Thín S sử dụng nhờ từ trước đến 

nay. Hiện tại, trên phần đất này không có tài sản gắn liền. Do con đường chạy 

ngang qua thửa đất của ông Vòng Lỷ C; cho nên, nếu mở lối đi riêng cho ông 

Chề Thín S thì sẽ gây khó khăn cho gia đình ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M về 

việc vận chuyển nông sản trong khuôn viên thửa đất. Vì vậy, ông Vòng Lỷ C và 

bà Lỷ Nhì M không đồng ý mở con đường theo yêu cầu khởi kiện của ông Chề 

Thín S mà chỉ đồng ý cho ông Chề Thín S đi nhờ con đường này. Nếu ông Chề 

Thín S muốn mở lối đi riêng cho mình thì ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M chỉ 

đồng ý mở cho ông Chề Thín S lối đi chạy dọc theo mép trong phía Đông của 

thửa đất số 35, tờ bản đồ số 15; đồng thời, yêu cầu ông Chề Thín S phải thanh 

toán cho vợ chồng ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M giá trị quyền sử dụng phần 

đất cùng toàn bộ giá trị cây trồng hiện có trên phần đất đó.  

Theo chỉ dẫn của ông Vòng Lỷ C, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai - Chi nhánh T đã đo vẽ phần đất này; tại bản “Trích lục và đo hiện trạng 

thửa đất bản đồ địa chính” số: 1375/2016 ngày 04/3/2016 thì phần đất này có 

diện tích 261m2, được giới hạn bởi các mốc (1, 2, 3’, 4’, 5’, 20, 21, 22, 23, 24, 

1). 

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

3.1. Chị Vòng Cỏng C, anh Vòng Phạt N, anh Vòng A S và chị Vòng Nàm 

K cùng trình bày:  

Các anh chị là con ruột của bị đơn ông Vòng Lỷ C – bà Lỷ Nhì M, các 

anh chị thống nhất với lời khai và ý kiến của ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M. 

Trong vụ án này, các anh chị không có yêu cầu khởi kiện độc lập. 

3.2. Bà Tằng Nhật K do ông Chề Thín S đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Ông Chề Thín S và bà Tằng Nhật K trước đây là vợ chồng. Ngày 

21/12/2011, ông Chề Thín S và bà Tằng Nhật K được Tòa án nhân dân huyện T 

giải quyết ly hôn theo Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận 

của các đương sự số: 212/2011/QĐST-HNGĐ. Bà Tằng Nhật K thống nhất với 

lời trình bày của ông Chề Thín S; trong vụ án này, bà Tằng Nhật K không có 

yêu cầu khởi kiện độc lập. 
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3.3. Ngân hàng R trình bày:  

Ngày 16/11/2015, ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M đã ký Hợp đồng Thế 

chấp quyền sử dụng đất số: 274/HĐTC để thế chấp vay tiền với Ngân hàng R - 

Chi nhánh huyện T. Nội dung là thế chấp quyền sử dụng của thửa đất số 259, tờ 

bản đồ số 02, xã B để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Hợp đồng Tín dụng số: 

274/HĐTD ngày 16/11/2015. Hợp đồng Thế chấp nêu trên đã được đăng ký tại 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh T. Nay ông Chề Thín S 

khởi kiện yêu cầu mở lối đi qua thửa đất đang được thế chấp thì Ngân hàng R 

không có ý kiến gì; bởi vì, giá trị tài sản thế chấp lớn hơn nhiều so với giá trị 

quyền sử dụng đất mà ông Chề Thín S yêu cầu mở lối đi. Ngân hàng R không có 

yêu cầu khởi kiện độc lập và đề nghị được vắng mặt tại phiên tòa.  

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2016/DS-ST ngày 17 tháng 11 năm 

2016 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã áp dụng: Các Điều 26; Điều 

147; Điều 266; Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 305 và 

Điều 275 Bộ luật Dân sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; chấp nhận đơn khởi 

kiện của ông Chề Thín S về việc “Tranh chấp quyền về lối đi qua bất động sản 

liền kề”. 

- Buộc ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M có nghĩa vụ phải dành cho ông 

Chề Thín S lối đi có diện tích 217m2, là một phần của thửa đất số 35, tờ bản đồ 

số 15, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; được giới hạn bởi các mốc (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 1), thể hiện tại bản “Trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản đồ địa chính” 

số: 459/2014 ngày 11/4/2014 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - 

Chi nhánh T. 

- Giao quyền sử dụng phần đất có diện tích 217m2 nêu trên cho ông Chề 

Thín S.  

- Ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M có nghĩa vụ giao Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 

445056 cấp ngày 28/9/2015 cho ông Chề Thín S để ông Chề Thín S làm thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất có diện tích 217m2 nêu trên sang 

tên mình theo quy định của pháp luật.  

- Ông Chề Thín S có nghĩa vụ phải đền bù cho ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ 

Nhì M giá trị quyền sử dụng phần đất có diện tích 217m2 nêu trên với số tiền là 

32.550.000 đồng (ba mươi hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

Về án phí:  
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- Ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

- Ông Chề Thín S phải chịu 1.627.500 đồng (một triệu sáu trăm hai mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm; nhưng được khấu trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 375.000 đồng (ba trăm bảy mươi 

lăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số: 002655 ngày 09/12/2013 và 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số: 004142 ngày 08/7/2015 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện T. Ông Chề Thín S còn phải nộp 1.052.500 đồng (một 

triệu không trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

Bản án còn tuyên về trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo theo quy 

định. 

5. Ngày 28 tháng 11 năm 2016, ông Vòng Lỷ C có đơn kháng cáo với nội 

dung: Ông không đồng ý mở lối đi theo quyết định của bản án sơ thẩm; ông chỉ 

đồng ý mở lối đi theo đường ranh đất vị trí phía tay trái của con đường mòn hiện 

hữu đang tranh chấp. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Vòng Lỷ C vẫn giữ nguyên 

kháng cáo.  

6. Phần phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa phúc thẩm:  

Về tố tụng: Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm chưa đúng quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự, cần rút kinh nghiệm. Các văn bản tố tụng được tống 

đạt đầy đủ và hợp lệ. Phiên tòa phúc thẩm được thực hiện dân chủ, bình đẳng, 

vô tư và khách quan. Người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa 

vụ tố tụng, chấp hành tốt pháp luật. 

Về nội dung: Bản án dân sự sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa sơ thẩm. Việc cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Chề Thín S là có căn cứ; do 

đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị đơn ông Vòng Lỷ C, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tố tụng 

Đơn kháng cáo của bị đơn ông Vòng Lỷ C được làm trong thời hạn luật 

định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 
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Tại cấp sơ thẩm (bút lục số 51) cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, các bên 

đương sự đều khẳng định không cần người phiên dịch; do đó, Tòa án xét xử vụ 

án mà không cần yêu cầu người phiên dịch tại phiên tòa. 

[2] Nội dung 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và quan điểm của Kiểm sát 

viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Nguyên đơn ông Chề Thín S được cấp Giấy chứng nhận số: Q 342032 

do Ủy ban nhân dân huyện Th (nay là huyện T) cấp ngày 11/11/2000, số thửa 

mới là 41 (số thửa cũ 276 và 277), tờ bản đồ số 15 (bản đồ địa chính năm 2011).  

- Bị đơn ông Vòng Lỷ C được cấp Giấy chứng nhận số: K 625798 do Ủy 

ban nhân dân huyện Th (nay là huyện T) cấp ngày 20/8/1997, số thửa cũ 259, tờ 

bản đồ số 02; phần đất này ông Vòng Lỷ C – bà Lỷ Nhì M đang thế chấp vay tín 

dụng tại Ngân hàng R - Chi nhánh huyện T. Hiện nay, ông Vòng Lỷ C – bà Lỷ 

Nhì M đã được Ủy ban nhân dân huyện T cấp đổi mới Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 445056 

ngày 28/9/2015, số thửa mới là 35, tờ bản đồ số 15 (bản đồ địa chính năm 2011) 

(bút lục số 261); tuy nhiên, ông Vòng Lỷ C – bà Lỷ Nhì M chưa được nhận Giấy 

chứng nhận mới. 

- Ông Vòng Lỷ C kháng cáo không đồng ý mở lối đi theo quyết định của 

bản án sơ thẩm; ông chỉ đồng ý mở lối đi theo đường ranh đất vị trí phía ranh 

bên trái của thửa đất thuộc quyền sử dụng của ông mà trước đây ông đã yêu cầu 

và được đo vẽ. Tại Trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản đồ địa chính số: 

1375/2016 ngày 04/3/2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi 

nhánh T (bút lục số 219) (sau đây gọi tắt là Trích lục số: 1375) có thể hiện con 

đường mà ông Vòng Lỷ C đồng ý mở lối đi cho ông Chề Thín S, diện tích 

261m2, giới hạn bởi các mốc 1, 2, 3’, 4’, 5’, 20, 21, 22, 23, 24 và 1, vị trí hướng 

Đông ranh đất của ông Vòng Lỷ C, giáp thửa số 34, bản đồ số 15.  

- Theo Trích lục số: 1375 nêu trên thì phần cuối con đường mà ông Vòng 

Lỷ C đề nghị mở lối đi cho ông Chề Thín S lại không dẫn vào đất thuộc quyền 

sử dụng của ông Chề Thín S (thửa số 41) mà dẫn vào thửa số 34 thuộc quyền sử 

dụng của người khác. Tại Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 13/01/2016 

(bút lục số 212 và 213) thể hiện: “Trên lối đi 2m mà ông Vòng Lỷ C chỉ dẫn có 

nhiều tảng đá ong tự nhiên lớn nằm trên lối đi kéo dài khoảng 50-60m (có 

những tảng đá cao khoảng 3-4m so với mặt đất). Ngoài ra, trên lối đi không còn 

tài sản nào khác”. Tại ảnh chụp hiện trạng (bút lục số 213a) cũng thể hiện các 
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tảng đá lớn này, không thuận tiện cho việc mở lối đi. Do đó, ông Chề Thín S 

không thể sử dụng phần đất này để đi từ đường công cộng vào đất thuộc quyền 

sử dụng của mình. 

- Về phía Tây phần ranh đất của ông Vòng Lỷ C (thửa số 34, bản đồ số 

15) để có thể mở lối đi ra đường công cộng lại giáp thửa số 36 và 37, không 

thuộc quyền sử dụng của ông Chề Thín S. 

- Từ những phân tích trên, để thuận lợi trong việc sử dụng đất của ông 

Vòng Lỷ C thì việc mở lối đi ra đường công cộng cho ông Chề Thín S về 02 

(hai) phía ranh đất của ông Vòng Lỷ C là không thể thực hiện được. 

- Theo Trích lục số: 1375, phần đất ông Chề Thín S yêu cầu mở lối đi có 

diện tích 217m2, giới hạn bởi các mốc 4, 5, 6’, 7’, 18, 19, 8’, 9’ và 4, phần đất 

này thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 15 thuộc quyền sử dụng của ông Vòng Lỷ 

C – bà Lỷ Nhì M. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xem xét các chứng cứ sau 

đây: 

+ Theo lời khai của các bên đương sự, Biên bản xác minh nguồn gốc 

đường đi ngày 12/6/2012 (bút lục số 268) thể hiện: Con đường mà ông Chề Thín 

S yêu cầu khởi kiện thực tế đã hình thành từ trước năm 1989. 

+ Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 06/8/2015 (bút lục số 123) thể 

hiện: Ngoài con đường đang khởi kiện, ông Chề Thín S không còn lối đi nào 

khác để đi từ đường công cộng vào đất thuộc quyền sử dụng của mình. 

+ Bị đơn ông Vòng Lỷ C thừa nhận (bút lục số 20) con đường tranh chấp 

đã có lối đi thông thoáng và đường dây điện đi qua từ lâu. 

+ Văn bản cam kết ngày 29/8/2013 (bút lục số 10) và các lời khai trong 

quá trình giải quyết vụ án (bút lục số 52), bị đơn ông Vòng Lỷ C – bà Lỷ Nhì M 

đều thừa nhận cho phép ông Chề Thín S sử dụng lối đi đang tranh chấp cho đến 

khi chết, cam kết không gây cản trở việc sử dụng lối đi. 

+ Biên bản xác minh hiện trạng ngày 22/11/2011 (bút lục số 266) thể 

hiện: “tại vị trí hiện trạng của con đường có xếp đá thu hẹp lại con đường do 

gia đình ông Vòng Lỷ C thực hiện”. 

- Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy 

quyền sử dụng đất của ông Chề Thín S bị vây bọc bởi các bất động sản liền kề, 

không có lối đi ra đường công cộng, không thể mở con đường khác ngoài con 

đường đã có đường dây điện 03 pha đang hiện hữu trên đất từ rất lâu, trong quá 

trình sử dụng con đường đã có sự cản trở từ phía gia đình ông Vòng Lỷ C nên 

không ổn định. Vụ án này các bên đương sự tranh chấp trong thời gian dài, đã 
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03 lần xét xử sơ thẩm, 01 lần giải quyết giám đốc thẩm và 01 lần xét xử phúc 

thẩm; nhiều lần xác minh hiện trạng đất nhưng vẫn không thể mở lối đi nào khác 

ngoài lối đi hiện hữu; do đó, bác kháng cáo của bị đơn ông Vòng Lỷ C, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về việc mở lối đi cho ông Chề Thín S. 

- Bản án sơ thẩm áp dụng “Trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản đồ địa 

chính” số: 459/2014 ngày 11/4/2014 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai - Chi nhánh T là chưa chính xác; bởi lẽ: Trích lục số: 1375 được tiến hành 

đo vẽ lại dưới sự chỉ dẫn của các bên đương sự vào năm 2016. Tuy diện tích đất 

tranh chấp của 02 bản trích lục không thay đổi nhưng Trích lục số: 1375 được tổ 

chức chuyên môn về giá dùng để xác định giá trị tài sản tranh chấp nên phải 

được áp dụng để giải quyết đối với vụ án. Do đó, sửa bản án sơ thẩm về phần 

này. 

[3] Các chi phí tố tụng: Các bên đương sự đã nộp chi phí tố tụng nhưng 

không có yêu cầu, cấp sơ thẩm không giải quyết nên cấp phúc thẩm không xem 

xét. 

[4] Án phí: Căn cứ Khoản 2, Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; bị đơn ông Vòng Lỷ C không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm. 

[5] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2, Điều 138; Điều 309 và Điều 313 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Áp dụng Điều 275 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Áp dụng các Điều 357 

và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Vòng Lỷ C, sửa một phần 

bản án sơ thẩm. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Chề Thín S về việc: 

“Tranh chấp quyền về lối đi qua bất động sản liền kề”. 
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1.1. Buộc ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M có nghĩa vụ phải mở cho ông 

Chề Thín S một lối đi có diện tích 217m2 đất, là một phần của thửa đất số 35, tờ 

bản đồ số 15, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; giới hạn bởi các mốc 4, 5, 6’, 7’, 

18, 19, 8’, 9’ và 4. Diện tích và các mốc được thể hiện tại Trích lục và đo hiện 

trạng thửa đất bản đồ địa chính số: 1375/2016 ngày 04/3/2016 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh T. 

1.2. Công nhận quyền sử dụng phần đất có diện tích 217m2 nêu trên cho 

ông Chề Thín S.  

1.3. Ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M có nghĩa vụ giao Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được 

Ủy ban nhân dân huyện T cấp đổi mới số: CB 445056 ngày 28/9/2015 cho ông 

Chề Thín S; để ông Chề Thín S làm thủ tục kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đối với phần đất có diện tích 217m2 nêu trên sang tên mình 

theo quy định của pháp luật. Ông Chề Thín S, ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M 

có quyền và nghĩa vụ liên hệ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện các 

quy định về đất đai theo quyết định của bản án này. 

1.4. Ông Chề Thín S có nghĩa vụ phải đền bù cho ông Vòng Lỷ C và bà 

Lỷ Nhì M giá trị quyền sử dụng phần đất có diện tích 217m2 nêu trên với số tiền 

là 32.550.000 đồng (ba mươi hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người 

phải thi hành án chưa thi hành số tiền nêu trên, thì còn phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được tính theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 

của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

2. Về án phí:  

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Ông Vòng Lỷ C và bà Lỷ Nhì M phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

- Ông Chề Thín S phải chịu 1.627.500 đồng (một triệu sáu trăm hai mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm; nhưng được khấu trừ vào số 
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tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 375.000 đồng (ba trăm bảy mươi 

lăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số: 002755 ngày 09/12/2013 và 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số: 004142 ngày 08/7/2015 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện T. Ông Chề Thín S còn phải nộp 1.052.500 đồng (một 

triệu không trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Vòng Lỷ C không phải chịu. Hoàn trả 

lại ông Vòng Lỷ C số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại Biên lai thu số: 

006981 ngày 28/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. 

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

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện T; 
- Các đương sự (9); 
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Dân sự, Văn phòng và 
Thẩm phán (4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký và đóng dấu 

Nguyễn Văn Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐĂK LĂK 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 83/2017/DS-PT 

Ngày: 10/8/2017 

V/v “tranh chấp lối đi chung” 

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 toạ phiên toà: Ông Hoàng Kim Khánh 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Huờn và Ông Nguyễn Văn Bằng. 

- Thư ký phiên toà: Ông Bế Văn Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Bà Huỳnh Thị Ngọc Dung – 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 10/8/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm vụ 

án dân sự thụ lý số: 54/DSPT, ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc “tranh chấp lối đi 

chung”.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số:06/2017/DSST ngày 03/4/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bị bị đơn ông Lê Văn H1, kháng cáo toàn bộ 

nội dung bản. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 100/2017/QĐPT-DS ngày 17/7/2017 

của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Hoàng Xuân H, sinh năm: 1970 (có mặt).

Địa chỉ: Thôn A, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Bị đơn: Ông Lê Văn H1, sinh năm 1955 (có mặt) và bà Đậu Thị H2 sinh năm

1963(vắng mặt).

Cùng địa chỉ: Thôn A, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn H1: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 

1969 (có mặt) - Địa chỉ: Thôn A, xã E, huyện C, tỉnh Đăk Lăk. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lê Văn H1: Luật sư Phạm Văn N - 

Văn phòng luật sư B thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ (có mặt) - Địa chỉ: đường V, Thành phố 

B, tỉnh Đăk Lăk. 

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

3.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên C1 
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Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Xuân L, sinh năm 1969, chức vụ: Đội trưởng – 

Thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên C1 (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn A1, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

3.2. Bà Phan Thị Đ, sinh năm 1969 (có mặt). 

3.3. Ông Hồ Văn S, sinh năm 1974 (có mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn A, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1962 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn A, xã E, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nguyên đơn - Ông Hoàng Xuân H trình bày: 

Tháng 10/2013, gia đình ông Hoàng Xuân H, bà Phan Thị Đ (Sau đây viết tắt 

là: ông H) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng của ông Hồ Văn S (sau đây viết tắt là: 

ông S) diện tích đất 1.380m2 tại thửa đất số 10155a, tờ bản đồ số 51, xã E theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là: GCNQSDĐ) đất số M 834718 do 

UNBD huyện K cấp ngày 10/11/2001. Khi nhận chuyển nhượng, ông S cho biết con 

đường đi duy nhất vào diện tích đất trên đã có và sử dụng ổn định từ trước năm 2001. 

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông H tiếp tục sử dụng ổn định diện tích đất và con 

đường đi nói trên. Ngày 16/12/2013, ông H được UBND huyện C cấp đổi 

GCNQSDĐ đất số BN 012262 và điều chỉnh thửa đất số 10155a thành thửa đất số 

11008, tờ bản đồ số 51, xã E, huyện C. 

Tuy nhiên vào cuối năm 2014, gia đình ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 (sau 

đây viết tắt là: ông H1) cho rằng đường đi nói trên thuộc quyền sử dụng đất của mình 

nên đã đóng cọc, làm hàng rào, gây cản trở việc đi lại của gia đình ông H. Ông H đã 

yêu cầu UBND xã E giải quyết và tại biên bản ngày 01/10/2014 UBND xã E đã yêu 

cầu ông H1 tháo hàng rào chắn, trả lại hiện trạng đường đi nhưng gia đình ông H1 

không thực hiện mà tiếp tục trồng thêm cây muồng lấn chiếm một phần đường đi nói 

trên. 

Ông H khởi kiện yêu cầu bị đơn ông H1, bà H2 trả lại một phần diện tích con 

đường đi là 48m2 theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ có mốc ranh giới giáp với 

đất lô của ông H1 là hàng muồng trồng năm 1985. Đồng thời yêu cầu ông H1, bà H2 

di dời 08 cây muồng trồng mới năm 2014 để trả lại hiện trạng đường đi. 

* Bị đơn ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 trình bày: 

Năm 1990, ông H1 nhận khoán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên C1 (sau đâu viết tắt là: Công ty) diện tích 0,74ha cà phê trồng năm 1985, bao 

gồm hàng muồng do Công ty trồng từ năm 1985 ở phía Tây và đường lô bên ngoài 

hàng muồng này. Hợp đồng giữa Công ty và ông H1 được ký kết liên tục theo từng 

giai đoạn. Thông thường, các hộ nhận khoán mỗi lô đất đều có đường lô bốn phía để 
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công nhân đi lại chăm sóc cà phê và thu hoạch sản phẩm, nên mặc nhiên ông H1, bà 

H2 hiểu là đường lô bên phía Tây (bên ngoài hàng muồng) cũng được Công ty giao 

gia đình ông H1.  

Còn lô đất của gia đình ông H trước đây thuộc quyền sử dụng của nhiều chủ 

khác và họ sử dụng đường lô phía Tây của gia đình ông H1 để đi lại; do không có 

nhu cầu sử dụng nên ông H1 không có ý kiến gì. Sau khi gia đình ông H sử dụng đất, 

gia đình ông H1 rào con đường đi lại thì xảy ra tranh chấp. Năm 2014, gia đình ông 

H1 trồng thêm 10 cây muồng (chết 02 cây còn lại 08 cây) phía đường đi thẳng hàng 

với hàng muồng trồng năm 1985. Ông H1 trồng trên đất lô của Công ty chứ không 

lấn chiếm đường đi của ai. 

Hiện nay ông H1 vẫn đang tiếp tục hợp đồng nhận khoán với Công ty. Tuy 

nhiên hợp đồng giai đoạn năm 2016-2017 thì hộ ông H1 và một số hộ dân khác với 

Công ty chưa thỏa thuận được nên chưa ký vào hợp đồng. 

Nay ông H khởi kiện yêu cầu trả lại diện tích con đường đi 48m2 và di dời 08 

cây muồng thì ông H1, bà H2 không đồng ý. 

* Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 

- Đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên C1 

trình bày: 

Ông H1 là hộ nhận khoán đất Công ty từ năm 1990 với diện tích 0,74ha cà phê 

trồng năm 1985 tại đội 3. Hợp đồng ký kết liên tục theo từng giai đoạn. Công ty giao 

cho gia đình ông H1, bà H2 diện tích đất được tính từ mép ngoài hàng muồng chắn 

gió trở vào. Hàng muồng do Công ty trồng vào năm 1985. Khi giao khoán đất cho 

ông H1 sử dụng thì Công ty giao luôn hàng muồng này cho gia đình ông H1 quản lý. 

Trước khi giao cho ông H1, thì Công ty không giao thửa đất này cho ai quản lý, sử 

dụng cả. Hiện nay ông H1 vẫn đang quản lý sử dụng chăm sóc vườn cây trên diện 

tích đất 0,74ha của Công ty nhưng chưa ký vào hợp đồng giai đoạn năm 2016-2017 

vì chưa thỏa thuận được. 

Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án cũng thể hiện ranh giới giữa 

đường đi đang tranh chấp với đất lô giao khoán cho hộ ông H1 là hàng muồng nói 

trên. Phần đường đi là đường ranh giới giữa đất thổ cư và đất lô của Công ty. Công 

ty chỉ quản lý từ mép ngoài hàng muồng chắn gió trở vào, không quản lý con đường 

đi này. Con đường đi này được quy hoạch từ năm 1985 và sử dụng ổnh đến nay, hiện 

trạng con đường từ trước tới nay đúng như trong biên bản xem xét thẩm định tại chỗ 

của Tòa án, nhưng trong bản đồ của Công ty vẽ thì con đường này là đường thẳng. 

Việc hộ ông H1 trồng thêm hàng cây muồng năm nào thì Công ty không biết vì ông 

H1 không báo với Công ty. Phía Công ty không liên quan đến số cây muồng mà ông 

H1 trồng. Nay ông H và ông H1 xảy ra tranh chấp đường đi, Công ty đề nghị Tòa án 

giải quyết theo quy định pháp luật. 
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- Ông Hồ Văn S trình bày: Ông S đã sử dụng con đường đi ổn định từ năm 

2001 khi ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác. Sau đó, ông S 

chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Xuân H bà Phan Thị Đ sử dụng cho đến nay. Quá 

trình sử dụng con đường đi rộng khoảng 4m, xe công nông ra vào bình thường, hiện 

nay thì không đi được. Giữa các bên có tranh chấp với nhau thì ông S không có ý 

kiến gì, không có liên quan nên đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

- Bà Phan Thị Đ trình bày: Đồng ý với ý kiến trình bày của ông H (chồng bà 

Đ) yêu cầu bị đơn ông H1, bà H2 trả lại một phần diện tích con đường đi là 48m2 

theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ có mốc ranh giới giáp với đất lô của ông H1 

là hàng muồng trồng năm 1985. Đồng thời yêu cầu ông H1, bà H2 di dời 08 cây 

muồng trồng mới năm 2014 để trả lại hiện trạng đường đi vì ông H và UBND xã đã 

yêu cầu ông H1 bà H2 không được lấn chiếm đường đi nhưng ông H1, bà H2 vẫn cố 

ý thực hiện. 

* Người làm chứng - Bà Nguyễn Thị T1 khai tại bản tự khai đã trình bày: 

Năm 2002, gia đình bà Nguyễn Thị T1 nhận chuyển nhượng thửa đất 10147 tờ bản 

đồ số 51 xã E đã được cấp GCNQSDĐ. Phía đông nam của thửa đất giáp con đường 

đi vào đất bà T1 và gia đình ông Hoàng Xuân H. Trước đây, bà T1 cũng sử dụng con 

đường này để đi nhưng do không phù hợp phong thủy nên bà đã mở lối đi khác, 

không sử dụng con đường này nữa. Hiện nay, gia đình ông H1 bà H2 đã tự ý rào lại 

một phần và trồng cây muồng không cho gia đình ông H đi con đường trên.Theo bà 

T1 được biết, con đường đã hình thành trên 30 năm, người dân xung quanh đều sử 

dụng con đường để đi lại canh tác. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2017/DSST ngày 03/4/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã: Căn cứ khoản 9 Điều 26, khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 157, Điều 165, khoản 1 Điều 228, Điều 266 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Áp dụng khoản 1 Điều 265, Điều 599, Điều 600 Bộ luật dân sự 

năm 2005; Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Áp dụng Điều 27 Pháp lệnh số 

10 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử:   

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân H. 

Buộc ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 phải di dời 08 cây muồng và trả lại diện 

tích đất 48m2 đường đi (Có tứ cận: Phía Đông giáp đất bà T1 (thửa 10155a, nay là thửa 

10146), cạnh dài 15,45m; Phía Tây giáp đất lô của ông H1 (thửa 10147), cạnh dài 

15,5m; Phía Nam tiếp giáp đường đi vào thửa 11008 của ông H, cạnh dài 3,1m; Phía 

Bắc giáp đường đi, cạnh dài 4,0m) thuộc tờ bản đồ số 51 tại xã E, huyện C, tỉnh Đắk 

Lắk cho ông Hoàng Xuân H sử dụng. 

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

sản, về án phí tuyên quyền kháng cáo, quyền thi hành án, nghĩa vụ Thi hành án, thỏa 

thuận thi hành án và thời hạn thi hành án cho các bên đương sự theo quy định pháp 

luật. 
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Ngày 17/4/2017, bị đơn ông Lê Văn H1 kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ 

thẩm số: 06/2017/DSST ngày 03/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin với lý 

do Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin giải quyết không khách quan. 

 - Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện cho bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn ông Lê Văn H1 trình bày 

quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để làm rõ thực địa của con 

đường vì thực tế trên bản đồ quy hoạch là con đường thẳng, nhưng lối đi mà ông H 

đang sử dụng lại là đường cong, tại phiên tòa ông S cũng cho rằng con đường trong 

bản đồ là đường thẳng. Do vậy cần thiết phải được xem xét, thẩm định lại cho chính 

xác, khách quan. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà 

phúc thẩm: 

Về tố tụng: Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia 

tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Về nội dung: Xét thấy lối đi vào lô đất của gia đình nhà ông H là lối đi duy nhất 

để đi lại, đồng thời là lối đi chung có trước khi ông H sang nhượng từ ông S. Lối đi 

này có chiều rộng 4m đã được chính quyền địa phương, Công ty và các hộ dân lân 

cận thừa nhận có từ trước và đến lúc gia đình ông H1 trồng thêm cây muồng lấn ra 

một phần lối đi, làm cản trở, ảnh hưởng đến việc đi ra vào lô đất của gia đình ông H 

nên mới xảy ra tranh chấp. Do vậy việc kháng cáo của bị đơn về nội dung này là 

không có cơ sở, mà chỉ chấp nhận một phần để sửa kết quả thẩm định của án sơ thẩm 

theo hướng kết quả thẩm định của cấp phúc thẩm là có căn cứ. 

Từ những phân tích trên Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào 

khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 để sửa một phần bản án 

sơ thẩm số: 06/2017/DSST ngày 03/4/2017. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, được xem 

xét tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà – Tòa án nhận định như 

sau:  

Về hình thức: Đơn kháng cáo của ông Lê Văn H1 được nộp trong thời hạn luật 

định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên hợp lệ và đã được Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm là phù hợp. 

Về nội dung: 

[1] Năm 2013 ông Hoàng Xuân H nhận chuyển nhượng từ ông Hồ Văn S diện 

tích đất 1.300m2 tại thửa đất số 10155a, tờ bản đồ số 51, xã E, theo GCNQSDĐ đất 

số M834718 do UNBD huyện K cấp ngày 10/11/2001, trên đất đã trồng cây cà phê. 

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, ngày 16/12/2013 gia đình ông H được UBND 

huyện C cấp đổi GCNQSD đất số BN 012262 và điều chỉnh thửa đất số 10155a thành 
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thửa đất số 11008, tờ bản đồ số 51, xã E, huyện C. Khi tiếp quản lô đất và tài sản trên 

đất, thì gia đình ông H sử dụng lối đi duy nhất rộng 04m có từ trước mà gia đình ông 

S vẫn sử dụng để đi vào lô đất. Tuy nhiên đến năm 2014 gia đình ông H1 là người 

đang làm hợp đồng lô cà phê nhận khoán với Công ty cho rằng một phần lối đi mà 

gia đình ông H đang sử dụng có một phần đất thuộc lô cà phê ông H1 đang quản lý, 

nên ông H1 đã tự ý trồng 08 cây muồng lấn sang một phần của lối đi cũ nói trên, làm 

cản trở việc đi vào lô đất của gia đình nhà ông H nên hai bên đã xảy ra tranh chấp.  

[2] Xét thửa đất số: 11008, tờ bản đồ số 51, xã E, huyện C có thể hiện có lối đi 

giáp với lô đất trồng cà phê diện tích 0,74ha thuộc quyền sử dụng của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn C và Công ty đã hợp đồng giao khoán cho gia đình ông H1, bà H2 

quản lý chăm sóc vườn cây. Đồng thời chính quyền địa phương xã E, những hộ gia 

đình có đất liền kề và ông S (người đã chuyển nhượng đất cho ông H) đều xác định 

lối đi chung có chiều rộng 04m, chiều dài 56m  này đã có từ lâu (vào khoảng năm 

1990) và được sử dụng ổn định. Ngoài ra trong quá trình giải quyết vụ án, phía Công 

ty là người được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất cũng xác định ở xung quanh lô 

đất cà phê 0,74ha mà Công ty giao khoán cho ông H1 đều có lối đi rộng 4m để cho 

hộ nhận khoán canh tác, thu hoạch cà phê đi lại thuận tiện, riêng đối với lô cà phê 

gia đình ông H1 đang quản lý thì kể từ khi giao khoán tới nay không có biến động 

về diện tích. Công ty chỉ giao cho gia đình ông H1 bà H2 quản lý, canh tác diện tích 

đất tính từ mép ngoài hàng muồng chắn gió trồng từ năm 1985 trở vào, nên phần lối 

đi đang tranh chấp không thuộc phạm vi quản lý của Công ty. Như vậy xét về tư cách 

người có quyền sử dụng diện tích đất 0,74ha nói trên là Công ty, còn ông H1, bà H2 

chỉ là hộ hợp đồng nhận khoán canh tác cà phê trên đất mà thôi, nên việc ông H1, bà 

H2 tự ý trồng 08 cây muồng lấn ra phần đất của lối đi chung mà không được sự đồng 

ý của chủ sử dụng đất là không có căn cứ pháp luật, xâm phạm đến quyền về lối đi 

của gia đình ông H, vì vậy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của ông H1 mà 

cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần này. 

[3] Trong quá trình Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý giải quyết yêu cầu kháng cáo 

của bị đơn. Ông H1 đã có đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét thẩm định lại 

phần đất đang tranh chấp. Ngày 15/7/2017 Toàn án cấp phúc thẩm đã tiến hành xem 

xét thẩm định theo trình tự quy định của pháp luật và xác định được hiện trạng thực 

tế đối với phần lối đi tranh chấp có tứ cận như sau: Phía đông giáp đất nhà bà T1, có 

chiều dài là 8,7m; Phía tây giáp lô đất gia đình ông H1, có chiều dài là 9,2 m; Phía 

nam giáp đường đi, có chiều rộng là 3m; Phía bắc giáp đường đi, có chiều rộng là 

2,2 m. Ngoài ra trên phần đất mà gia đình ông H1 đã trồng cây muồng năm 2014, thì 

tại thời điểm thẩm định chỉ còn 06 cây muồng. Việc thẩm định lại của Tòa án cấp 

phúc được thể hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền địa phương và các 

đương sự cùng chứng kiến. Do vậy cần chấp nhận kết quả thẩm định của cấp phúc 

thẩm để sửa bản án sơ thẩm cho chính xác, bởi lẽ đây là quan hệ tranh chấp về lối đi 

chung, chứ không phải tranh chấp về quyền sử dụng đất, nên chỉ cần xác định phần 

lối đi bị lấn bởi 06 cây muồng để buộc bên vi phạm phải tháo dỡ và trả lại hiện trạng 
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của lối đi cũ có chiều rộng 04m và chiều dài như biên bản thẩm định của cấp phúc 

thẩm đã ghi là phù hợp. Ngoài ra bản án sơ thẩm áp dụng điều luật chưa chính xác 

nên cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm về phần này.  

Về chi phí thẩm định: Do chấp nhận kết quả thẩm định của Tòa cấp phúc thẩm 

nên cần buộc ông H, bà Đ phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

15/6/2017. 

Ông H1 được nhận lại số tiền 1.300.000đồng mà ông H1 đã nộp tạm ứng chi 

phí xem xét thẩm định tại chỗ sau khi thu được của ông H, bà Đ. 

Về án phí DSPT: Do sửa bản án sơ thẩm nên ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Áp 

dụngcác điều 265, 273, 274 Bộ luật dân sự 2005 và khoản 10 Điều 12, khoản 1 Điều 

171 Luật đất đai 2013; Áp dụng Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

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

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn ông Lê Văn H1 – Sửa một phần 

bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2017/DS-ST ngày 03/4/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Cư Kuin.  

 Tuyên xử: 

2. Buộc ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 phải di dời 06 cây muồng trồng năm 

2014 và trả lại hiện trạng phần lối đi chung có tứ cận như sau:  

Phía đông giáp đất nhà bà T1, có chiều dài 8,7m; 

Phía tây giáp nhà ông H1, có chiều dài 9,2m; 

Phía nam giáp đường đi, có chiều rộng 4m; 

Phía bắc giáp đường đi, có chiều rộng 4m; 

Trường hợp ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 không tự di dời thì phải chịu chi 

phí cho việc di dời.  

3. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: 

Ông Hoàng Xuân H, bà Phan Thị Đ phải chịu 1.300.000đồng (Một triệu ba trăm 

ngàn đồng) tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ ngày 15/6/2017. 
Ông Lê Văn H1 được nhận lại 1.300.000đồng tiền tạm ứng chi phí thẩm định 

tại chỗ sau khi thu được của ông Hoàng Xuân H, bà Phan Thị Đ. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Lê Văn H1 và bà Đậu Thị H2 phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 
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Ông Hoàng Xuân H được nhận lại số tiền 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) 

tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số: AA/2014/0036098 ngày 23/9/2016 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. 

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Văn H1 không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. Hoàn trả lại cho ông H1 số tiền 300.000đồng tạm ứng án phí mà ông H1 

đã nộp theo biên lai số AA/2014/0043591 ngày 26/4/2017 của Chi Cục thi hành án 

dân sự thành huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 -TAND cấp cao;                                             THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

- TAND huyện C;                                                                            (Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu.                                                                                                 Hoàng Kim Khánh 

 

 

254



1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN P 

TỈNH QUẢNG NAM 

 Bản án số: 37/2017/DS-ST 

 Ngày: 29-9-2017 

 V/v tranh chấp lối đi chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH QUẢNG NAM 

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

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai.  

  Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trương Thanh Liêm.

2. Ông Trần Minh Bộ.

        - Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Văn Khôi – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P tham gia phiên toà: Bà Nguyễn 

Thị Hường-Kiểm sát viên. 

        Trong hai ngày 19 và 29 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh 

Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai
 
 vụ án dân sự thụ lý số: 32/2016/TLST-DS 

ngày 09 tháng 11 năm 2016 về  “Tranh chấp lối đi chung”  theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 11/2017/QĐXX-ST ngày 07 tháng 9 năm 2017 và Quyết định tạm 

ngừng phiên tòa số 01/2017/QĐST-DS ngày 19/9/2017 giữa các đương sự: 

1. Đồng nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh

Ngọc T3, cùng trú tại: Thôn K, xã T1, huyện P; Ông Huỳnh Ngọc T4, trú tại: Thôn 

P, xã T2, huyện P. Các ông T2, T3, T4 ủy quyền cho ông T1 tham gia tố tụng, có 

mặt. 

2. Bị đơn:
 
Vợ chồng ông Mai T và bà Nguyễn Thị T, cùng trú tại: Thôn K, xã

T1, huyện P, tỉnh Quảng Nam, có mặt. 

3. Người làm chứng:

NLC1, NLC2. 

Cùng trú tại: Thôn K, xã T1, huyện P, tỉnh Quảng Nam. NLC1 có mặt, NLC2 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Trong đơn khởi kiện ngày  04 tháng 11 năm 2016 đồng nguyên đơn các ông 

Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh Ngọc T3, Ông Huỳnh Ngọc T4 cũng 

như tại bản tự khai và tại phiên tòa ông Huỳnh Ngọc T1 đại diện cho các đồng 
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nguyên đơn trình bày:  Nguyên lối đi mà hiện nay chúng tôi đang tranh chấp với vợ 

chồng ông Mai T là lối đi lại sản xuất của hai thôn K, xã T3, huyện P với thôn K, xã 

T1, huyện P. Năm 1980 các xã đều vào Hợp tác xã làm ăn tập thể. Năm 1986 hộ ông 

T và hộ ông S xin cấp đất làm nhà. Hợp tác xã cắt đất cho ông T ở phía dưới, ông S 

phía trên, giữ lại lối đi cho dân ở giữa với chiều ngang 2 mét, dài 34 mét. Thời gian 

sau ông T làm nhà trồng cây sát mép lối đi, cây càng ngày càng lớn lấn dần ra làm 

cho lối đi càng ngày càng thu hẹp lại. UBND xã hòa giải các bên thỏa thuận ông T 

dời tường rào vào phía bên đất của ông cách với tường rào ông S là 1,6m. Bốn hộ 

gia đình chúng tôi thỏa thuận hỗ trợ cho ông T 400.000đ. Ông T đã nhận tiền hỗ trợ 

nhưng khi xây tường rào lại không tuân thủ nội dung đã thỏa thuận và chỉ cách 

tường rào ông S 1,2m, có đoạn ông T không di dời. Nay chúng tôi khởi kiện yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông T tháo dỡ, di dời tường rào đã xây vào phía 

đất của ông T, trả lại diện tích của con đường đi qua đo đạc là 5,2m
2
;  

Bị đơn ông Mai T bà Nguyễn Thị T trình bày: Năm 1986  gia đình tôi và gia 

đình ông S đã được nhà nước cấp đất cạnh nhau. Giữa có lối đi hiện nay các ông T1, 

T2, T3, T4 đang tranh chấp. Trước đây chỉ là lối đi nhỏ khoảng 1 m. Tôi xin đất làm 

nhà, trồng cây, làm nhà sau đó địa chính mới vẽ sơ đồ. Sau khi làm nhà tôi xây 

tường rào, tôi thừa nhận có việc hỗ trợ để tôi dời tường rào. Tôi cũng đã dời tường 

rào vào phía trong. Hiện nay cây xoài mà tôi trồng đã nằm ngoài tường rào của nhà 

tôi thì thử hỏi tôi lấn cài gì? Tôi không chấp nhận ý kiến của ông T1. 

         Ý kiến của Viện kiểm sát: Về trình tự thủ tục giải quyết vụ án đã tuân theo 

đúng quy định của pháp luật. Về nội dung: Căn cứ vào các điều 160, 174, 175, 176, 

248, 254 Bộ luật dân sự năm 2015; Các Điều 12, 166, 170, 202, 203 Luật đất đai 

năm 2013 buộc vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T phải tháo dỡ, chặt dọn toàn 

bộ vật kiến trúc, cây cối có trên diện tích 5,2m
2
 và trả lại diện tích 5,2m

2
 đất đang 

tranh chấp cho các đồng nguyên đơn để làm lối đi chung 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

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

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

           [1] Nguyên lối đi mà hiện nay các ông T1, T2, T3, T4 đang tranh chấp với vợ 

chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T là đất của Hợp tác xã T15. Sau đó theo chủ 

trương chung là cấp đất cho dân ở, canh tác và sản xuất. Theo đó ở giữa các thửa đất 

cấp cho ông T và ông S thì có 01 con đường đi để các hộ dân ra đồng sản xuất. 

Trong quá trình canh tác thì hộ ông T có lấn chiếm con đường đi làm cho con đường 

là lối đi chung này thu hẹp lại so với sơ đồ cấp đất khiến việc đi lại, sản xuất của 

nhân dân mà cụ thể là hộ các ông T1, T2, T3, T4 gặp nhiều khó khăn trong việc đi 

lại, sản xuất, vận chuyển nông sản, mùa màng,…nên mới xảy ra việc khởi kiện, 
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tranh chấp. Vụ việc đã được UBND xã T2, huyện P hòa giải. Tại các lần hòa giải đại 

diện của hộ gia đình ông T đồng ý di dời hàng rào để chừa lại lối đi cho các hộ dân 

sản xuất. Ông T cũng đã nhận số tiền là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) từ các hộ 

gia đình hỗ trợ. Thế nhưng, khi di dời, xây dựng tường rào thì hộ ông T không thực 

hiện đúng theo thỏa thuận tại UBND xã T2. Nay các ông T1, T2, T3, T4  khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông T, bà T tháo dỡ, di dời tường rào đã 

xây vào phía đất của ông T, chặt dọn cây cối trả lại diện tích của con đường đi qua 

đo đạc là 5,2m
2
;  

          [2] Diện tích đất tranh chấp là 5,2m
2
 có tứ cận theo thứ tự trụ hàng rào của 

ông Tại tính theo hướng từ Bắc đến Nam: 

         Phía Đông là đường thẳng nối từ trụ thứ 3 đến trụ thứ 15 hàng rào lưới B40 

của ông T, bà T 

         Phía Tây: Là mép ngoài của tường rào ông Tại giáp đường đất 

         Phía Nam: Giáp trụ số 15 hàng rào lưới B40 của ông T 

         Phía Bắc: Giáp trụ số 3 hàng rào lưới B40 của ông T. 

        Trên đất tranh chấp gồm có: 

        * Cây cối: Có 01 cây xoài đường kính 15-30cm; 03 cây chuối tiêu mới trồng; 

05 cây chuối tiêu chưa có quả; 02 cây sưa đường kính 5cm-<15cm và 01 cây da (cây 

lấy củi) đường kính 15-30cm; 

        * Vật kiến trúc:  

      - Tường xây gạch ống cao <4m gồm 02 đoạn: đoạn 19,5m + đoạn 4m = 23,5m; 

có kích thước 23,5 x 0,6 x 0,07 = 1,338; 

      -  Lưới B40, có kích thước  chiều dài 25,5 x 0,95 = 24,225; 

      - Trụ bê tông cốt thép gồm 12 cây có kích thước 0,07m x 0,07m x 1,7m = 

0,00833; 

       - Trát tường: kích thước 19,5 x 0,6 = 11,7 

        Tại Công văn số 134/UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân xã T1, 

huyện P về việc trả lời một số nội dung phúc đáp theo yêu cầu của Tòa án nhân dân 

huyện P, có nội dung như sau: Hộ ông Mai T thường trú tại thôn K, xã T1 đã được 

UBND thị xã Tam Kỳ trước đây cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất số 39, diện 

tích 950m
2
, thuộc tờ bản đồ số 10, loại đất ở và vườn. Diện tích đất do Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện P trích đo hiện trạng sử dụng có diện tích là 1014,1m
2
 tăng so 

với diện tích trong giấy CNQSD đất là 64,1m
2
 là do khai phá hàng rào trước đây 

trồng cây lâu năm ra để làm tường rào (phần đất này nằm dọc theo tuyến đường hiện 

nay đang tranh chấp). Diện tích 5,2m
2
 đang tranh chấp nằm trong diện tích 64,1m

2
 

tăng. Theo bản đồ 64/CP lưu tại UBND xã T1 thì diện tích 5,2m
2
 là đất đường giao 

thông, đất do UBND xã quản lý. Ý kiến của UBND xã T1, đề nghị ông Mai T giao 
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trả diện tích đất 5,2m
2
 để làm đường đi lại cho nhân dân, vì diện tích đất trên thuộc 

đất đường giao thông, nhà nước không giao cho ông T. 

            Tại Công văn số 189/TNMT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng Tài 

nguyên Môi trường huyện P về việc “ Phúc đáp Công văn số 60/CV-TA ngày 

13/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện P” có nội dung như sau: “ So sánh số liệu đo 

đạc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất huyện P với hồ sơ địa chính lập 

năm 1997 tại UBND xã T1 ( bản đồ địa chính số 10, hồ sơ đăng ký đất đai) thì diện 

tích đất đang tranh chấp 5,2 m
2
  là đất giao thông, đất do UBND xã T1 quản lý”. 

Ngoài ra trong nội dung công văn số 189 còn khẳng định diện tích đất ông Mai T 

hiện đang sử dụng qua đo đạc thực tế tăng 64,1 m
2
. Sự tăng diện tích đất này do biến 

động trong quá trình sử dụng đất, sự chênh lệch này có 5,2 m
2
 diện tích đang tranh 

chấp do UBND xã T1 đang quản lý. Đồng thời  Phòng TNMT huyện P cũng có ý 

kiến như sau: “ Căn cứ bản đồ địa chính số 10, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính Quảng 

Nam duyệt 2/6/1997 thì giữa hai thửa đất số 38 và thửa đất số 39 có một lối đi 

chung rộng khoảng 2,5m; phần diện tích 5,2m
2
 đất đang tranh chấp trên là đất giao 

thông, nhà nước không giao cho ai sử dụng, đề nghị ông Mai T trả lại diện tích đất 

trên để làm đường đi cho nhân dân”. 

           Từ những phân tích và chứng cứ nêu trên phù hợp với lời khai của những 

người làm chứng là NLC1 và NLC2 nên HĐXX xét thấy có đủ cơ sở để tuyên buộc 

vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T phải tháo dỡ, chặt dọn toàn bộ vật kiến trúc, 

cây cối có trên diện tích 5,2m
2
 và trả lại diện tích 5,2m

2
 đất đang tranh chấp cho các 

đồng nguyên đơn để làm lối đi chung. 

          [3] Về khoản tiền tạm ứng để chi phí định giá tại phiên tòa ông T1 tự nguyện 

chịu nên HĐXX không xét. 

           Đối với khoản tiền trích đo địa chính diện tích đất tranh chấp và diện tích 

thửa đất ông Mai T đang ở là 1.824.000đ (một triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn 

đồng), đại diện của đồng nguyên đơn ông T1 đã nộp cho Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện P tại hóa đơn giá trị gia tăng số 0044041 ngày 24/5/2017. Tại phiên 

tòa, đại diện của đồng nguyên đơn yêu cầu vợ chồng ông Mai T phải chịu trách 

nhiệm trả. Xét thấy theo quy định của pháp luật thì đây là khoản tiền mà bên thua 

kiện phải chi trả, vì vậy cần buộc vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T phải có 

trách nhiệm thối trả lại cho ông Huỳnh Ngọc T1. 

         [4] Về án phí Dân sự sơ thẩm: 300.000đ ông T, bà T phải chịu. 
 

         Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 - Căn cứ vào các Điều 160, 174, 175, 176, 248, 254 Bộ luật dân sự năm 

2015; Các Điều 26, 36, 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Các Điều 12, 166, 

170, 202, 203 Luật đất đai năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:   

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn 

ông Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh Ngọc T3 và ông Huỳnh Ngọc T4 

          1. Buộc vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T phải tháo dỡ, chặt dọn toàn bộ 

vật kiến trúc, cây cối có trên diện tích 5,2m
2
 và trả lại diện tích 5,2m

2
 đất đang tranh 

chấp cho các đồng nguyên đơn để làm lối đi chung. Diện tích 5,2m
2
 có tứ cận theo 

thứ tự trụ hàng rào của ông T tính theo hướng từ Bắc đến Nam như sau: 

         Phía Đông là đường thẳng nối từ trụ thứ 3 đến trụ thứ 15 hàng rào lưới B40 

của ông T, bà T; Phía Tây: Là mép ngoài của tường rào ông T giáp đường đất; Phía 

Nam: Giáp trụ số 15 hàng rào lưới B40 của ông T; Phía Bắc: Giáp trụ số 3 hàng rào 

lưới B40 của ông T. ( Có bản đồ trích đo địa chính kèm theo ). 

Toàn bộ chi phí tháo dỡ, chặt dọn vật kiến trúc, cây cối vợ chồng ông Mai T, 

bà Nguyễn Thị T phải chịu. 

 

2. Buộc vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T phải hoàn trả lại cho ông 

Huỳnh Ngọc T1 số tiền trích đo địa chính là 1.824.000đ (một triệu, tám trăm hai 

mươi bốn nghìn đồng). 

 

3. Về án phí: Án phí Dân sự sơ thẩm 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) vợ 

chồng ông Mai T bà Nguyễn Thị T phải chịu.  

 

           Hoàn trả cho ông Huỳnh Ngọc T1 số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000đ 

(hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số J024868 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Quảng Nam. 

           Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 

Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự.   
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Nguyên đơn, bị đơn trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án có quyền kháng 

cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử theo trình 

tự phúc thẩm.   
 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND huyện P; 

- Chi cục THADS huyện P; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

        TỈNH CAO BẰNG 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2017/DS-ST 

Ngày: 18/8/2017 
V/v: Tranh chấp lối đi chung 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - CAO BẰNG 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bế Lan Phương 

Các hội thẩm nhân dân:  

- Ông Luân Văn Lý  

- Bà Nông Thị Duyên 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hanh - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Cao Bằng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng: Bà Trương Thị Nha  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 06/2016/TLST-DS ngày 

14/3/2016 về việc Tranh chấp lối đi chung theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 108/2017/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

-Nguyên đơn: Tập thể các hộ dân  Tổ H, B, C, phường ĐT 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn N - Sinh năm 1955 

Địa chỉ: Tổ B, phường ĐT, thành phố CB, tỉnh Cao Bằng. 

(Văn bản ủy quyền ngày 31 tháng 5 năm 2016). Có mặt 

-Bị đơn:  Bà Hoàng Thị T - Sinh năm 1968 

Địa chỉ: Tổ MB, phường ĐT, thành phố CB, tỉnh Cao Bằng. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo đơn khởi kiện ngày 28/12/2015 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 

29/02/2016 cùng các bản tự khai tại Tòa án, ông Trần Văn N (Đại diện cho 

các hộ dân liên tổ H, B và C phường ĐT) trình bày: Con đường đi xuống khu 

vực NM bắt đầu từ đường Quốc lộ 3 dọc theo bờ suối đến cánh đồng dài 37 

mét, là đường hành lang ven theo bờ suối đã có từ thời hợp tác xã. Từ trước 

tới nay các hộ dân có đất canh tác ở khu vực NM đều đi lại trên con đường 

này để đi làm ruộng. Năm 2014 gia đình bà T xây kè chắn đất bên bờ suối, 

làm thay đổi hiện trạng và mất con đường đi lại sản xuất nông nghiệp của các 
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hộ dân trong khu vực NM. Do vậy, các hộ dân chúng tôi đã làm đơn kiến nghị 

đến Ủy ban nhân dân phường ĐT để xem xét giải quyết. Ngày 09/10/2014 Ủy 

ban nhân dân phường ĐT đã xuống thẩm định hiện trường xác minh vị trí 

ranh giới; qua thực tế đo đạc, tính toán và đi đến kết luận: Diện tích đất hộ bà 

T lấn ra bờ suối là 59m
2
. Việc bà T xây kè đá lấn chiếm đường đi lại của các 

hộ dân có đất canh tác trong khu vực NM gây khó khăn và bức xúc cho các 

hộ dân. Sự việc đã được Ủy ban nhân dân phường ĐT giải quyết, hòa giải 

nhưng các hộ dân không nhất trí. 

Tại biên bản họp ngày 12/12/2015 và thủ tục ủy quyền của 12 hộ dân 

có đất sản xuất tại khu vực NM (Tổ H, B và C phường ĐT) thống nhất cử tôi 

đại diện cho các hộ dân đứng ra khởi kiện bà Hoàng Thị T về việc xây kè bờ 

suối lấn đường đi lại chung của bà con xuống cánh đồng Nà Mẻm. 

Nguồn gốc con đường hành lang bờ suối đã có từ thời xưa (Ông cha 

chúng tôi vẫn đi lại trên lối đi này), đến năm 2014 bà T đã tự ý xây kè đá giữ 

đất cạnh bờ suối làm thay đổi hiện rạng và làm mất con đường đi lại sản xuất 

nông nghiệp của các hộ dân tại tổ H, B và C phường ĐT. Nay tại tòa án, tôi 

thay mặt cho các hộ dân yêu cầu bà T hoàn trả nguyên trạng con đường theo 

biên bản đo đạc của Ủy ban nhân dân phường ĐT ngày 09/10/2014 để chúng 

tôi có con đường đi lại làm đồng thuận lợi.   

Bị đơn bà Hoàng Thị T trình bày: Gia đình tôi có 3 đám ruộng tại cánh 

đồng NM do ông cha để lại nhưng không giáp phần đường quốc lộ. Vì ruộng 

nhà tôi ở phía sau ruộng ông N, tôi sợ ông N bán ruộng cho người khác thì gia 

đình tôi không có đường đi vào đám ruộng. Nên năm 1994 tôi có mua thêm 

01 đám ruộng của nhà ông N có tứ cận tiếp giáp là: Phía Tây giáp ruộng ông I 

có chiều dài 15 mét, phía Nam giáp với đường quốc lộ 3(cũ) có chiều dài 30 

mét từ đất ông I đến chân cầu, phía giáp suối dài 16 mét, phía sau giáp ruộng 

của gia đình tôi. Do đám ruộng nằm sát bờ suối, mỗi khi mưa mưa lũ, ruộng 

bị lũ quét sỏi đá tràn vào không cấy lúa được nên khi ông Nguyễn Xuân M 

đến đặt vấn đề thuê lại đám ruộng để trồng rau, gia đình tôi đã nhất trí để cho 

ông M thuê. Trong thời gian ông M trồng rau đã phá bờ ruộng giao nhau giữa 

đám to và đám nhỏ dồn thành 1 đám và lấy đất đắp sang phía bờ suối để khỏi 

bị lũ quét, đồng thời tạo thành đường đi cho các hộ dân có ruộng phía bên 

trong đi lại. Để giữ đất không bị sói lở và bị lấn chiếm nên tôi đã xây kè chắn 

sát bên suối. Trước khi tôi xây kè còn có bụi tre gia đình ông T trồng ở bờ 

ruộng tôi, sát bên suối, nên tôi có gọi gia đình ông T đến xem hiện trạng đất 

và xin chặt bụi tre để xây bờ kè. Khi tôi xây bờ kè cao khoảng 01 mét thì các 

hộ dân có ruộng phía sau ruộng nhà tôi đã làm đơn đề nghị phường can thiệp. 

Việc tôi xây kè chưa được cấp phép thì cơ quan chức năng thành phố đến lập 

biên bản xử phạt hành chính, còn việc lấn chiếm lối đi theo đơn kiện của các 

hộ dân tổ B phường ĐT là không đúng. Theo giấy tờ chuyển nhượng đất giữa 

gia đình tôi và gia đình ông N thì tôi vẫn sử dụng đúng trong phạm vi đất của 

gia đình mình, không có sự lấn chiếm. Hiện nay phần lối đi lại xuống ruộng 

NM vẫn được sử dụng để các hộ dân đi qua lại được nên tôi không nhất trí với 

yêu cầu khởi kiện của các hộ dân Tổ B phường ĐT. 
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§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Cao B»ng ph¸t biÓu quan
®iÓm: Qua nghiªn cøu toµn bé hå s¬ vô ¸n, qua gi¸m s¸t viÖc tu©n theo ph¸p 
luËt cña thÈm ph¸n vµ héi ®ång xÐt xö thÊy r»ng: Tõ khi nhËn ®¬n khëi kiÖn, 
trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n, t¹i phiªn toµ s¬ thÈm, thÈm ph¸n vµ héi ®ång 
xÐt xö ®Òu thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù; C¸c 
®¬ng sù còng ®· thùc hiÖn ®óng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n 
sù.  

Tại phiên tòa, các bên đương sự tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án.   

§Ò nghÞ héi ®ång xÐt xö ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các

đương sự theo quy định tại Điều 246 – Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về thủ tục tố tụng: Các hộ dân thuộc tổ H, B và C phường ĐT, thành 

phố CB thống nhất họp ngày 12/12/2015 gồm 15 hộ dân và có 12 hộ dân làm 

thủ tục ủy quyền tại Ủy ban nhân dân phường  ĐT, thành phố CB ngày 

31/5/2016 cử người đại diện là ông Trần Văn N, thay mặt cho 12 hộ dân có 

ruộng tại cánh đồng NM (Tổ 3 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) làm 

đơn yêu cầu khởi kiện bà Hoàng Thị T (Tổ MB, phường ĐT, thành phố CB) 

về việc lấn chiếm đất đường đi chung xuống cánh đồng NM. Căn cứ để các 

hộ dân khởi kiện đối với bà Hoàng Thị T là biên bản thẩm định của Ủy ban 

nhân dân phường ĐT ngày 09/10/2014.  

Về nội dung vụ án: Gia đình bà Hoàng Thị T có đám ruộng tại NM 

thuộc Tổ B, phường ĐT, thành phố CB. Do giáp suối nên hàng năm khi nước 

lũ về gây xói mòn, lở đất không canh tác được nên bà T đã tiến hành việc xây 

kè đá chắn đất. Việc bà T xây dựng kè không làm thủ tục xin cấp phép với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền nên đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành 

chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các hộ dân có đất ruộng canh 

tác trong cánh đồng NM cũng xác định việc bà T xây kè làm mất hiện trạng 

con đường đi lại chung của các hộ dân xuống cánh đồng nên đã có đơn kiến 

nghị gửi đến Ủy ban nhân dân phường ĐT để xem xét giải quyết và yêu cầu 

bà T trả lại nguyên trạng con đường đi xuống cánh đồng NM. Quá trình giải 

quyết tại Ủy ban nhân dân phường ĐT, thành phố CB đã lập biên bản về việc 

thẩm định đơn giải quyết con đường xuống ruộng cho các hộ dân ngày 

09/10/2014 như sau: “Theo sơ đồ địa chính phần giáp mặt đường quốc lộ 3 có 

chiều rộng là 23 mét. Thực tế hiện nay tính cả phần móng đá rộng 25,2 mét. 

Phần đằng sau kè đá giáp ruộng của ông Đàm C (Tổ B, ĐT, thành phố 

CB) và ông Nông Văn T (Tổ H, ĐT, thành phố CB) lấn ra bờ suối 1mét. 

Phần diện tích đất mà hộ bà T lấn ra bờ suối là  59 mét”. Biên bản này 

có đại diện chính quyền phường ĐT và tổ trưởng dân phố, ông Hoàng Ngọc V 

đại diện cho các hộ dân, không có mặt của các hộ dân lấn chiếm đất bờ suối. 

Ngày 12/11/2014 tại Ủy ban nhân dân phường ĐT đã tổ chức buổi hòa 

giải về việc giải quyết khiếu nại của công dân và đưa ra kết luận: Đề nghị bà 
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T để lại 01 mét để làm lối đi chung cho các hộ dân. Nếu bên nào không nhất 

trí thì tiếp tục làm đơn để cấp trên giải quyết. 

Tại biên bản làm việc ngày 27/11/2015 về việc thống nhất để lại đường 

đi xuống xứ đồng NM của Ủy ban nhân dân phường ĐT thành phố CB giữa 

các hộ dân tổ B và gia đình bà T đã thống nhất để  lại 01 mét kè làm đường đi 

chung và đã được đại diện các hộ dân đồng ý. Tuy nhiên, sau đó các hộ dân 

lại có ý kiến thay đổi, yêu cầu mở đường rộng hơn để thuận tiện cho việc đi 

lại. Việc này bà T cũng nhất trí nhưng có đề nghị các hộ dân cùng nhau đóng 

góp tiền để cải tạo làm đường nhưng các hộ dân không đồng tình ủng hộ, nên 

đã làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân phường ĐT xem xét giải quyết nhưng 

không thành nên các hộ dân đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án.   

 Về yêu cầu khởi kiện: Các hộ dân có đơn khởi kiện đối với bà T, căn 

cứ vào biên bản về việc thẩm định đơn giải quyết con đường xuống ruộng cho 

các hộ dân ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân phường ĐT, thành phố CB. 

Ngoài ra không có tài liệu cũng như căn cứ nào khác. Để xem xét yêu cầu của 

các hộ dân cần căn cứ vào bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân phường ĐT 

về nguồn gốc con đường dân sinh đi xuống cánh đồng NM. Tại biên bản xác 

minh ngày 22/5/2017 tại Ủy ban nhân dân phường ĐT thì trong bản đồ địa 

chính không có con đường đi qua bờ suối để xuống cánh đồng; Mặc khác theo 

giấy mua bán chuyển nhượng đất giữa gia đình bà T và ông Hoàng Quang N 

về diện tích đất mà bà T hiện nay đang quản lý sử dụng không có sự lấn 

chiếm. Theo các hộ dân trình bày có con đường đi xuống cánh đồng NM là đi 

ven bờ suối chứ không có con đường nào được thể hiện trong bản đồ địa 

chính từ trước cho đến nay. Trong quá trình giải quyết tại tòa án các hộ dân có 

đất canh tác tại cánh đồng NM yêu cầu bà T trả lại nguyên trạng lối đi xuống 

NM theo biên bản thẩm định của Ủy ban nhân dân phường ĐT ngày 

09/10/2014, ngoài ra không cung cấp được chứng cứ khác chứng minh con 

đường này là đường nội đồng đã được hình thành và tồn tại từ trước cho đến 

nay. Tuy nhiên, trong phần tranh tụng tại phiên tòa hôm nay, các bên đương 

sự đưa ra ý kiến cùng nhau thỏa thuận việc giải quyết toàn bộ vụ án trên cơ sở 

thương lượng thỏa thuận. Xét thấy việc tự nguyện thỏa thuận của các bên 

đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái với 

đạo đức xã hội. Nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận sự thỏa thuận đó và ra 

quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ 

án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng: Điều 246, Điều 35, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, 

Điều 273 - Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 275 - Bộ luật dân sự năm 2005; 

- 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 toà án; 
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- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 31/12/2016 cña Ủy ban 

thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phÝ và lÖ phÝ tßa ¸n. 

   Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa như sau: 

1. Giữ nguyên hiện trạng con đường đi xuống cánh đồng NM có diện

tích và kích thước cụ thể: Từ đường quốc lộ 3 đến hết phần đất nhà bà Hoàng 

Thị T có chiều dài 36,2 mét (trong đó: đoạn 01 có chiều dài 19,5 mét, chiều 

rộng 01 mét; đoạn 02 có chiều dài 16,7 mét, chiều rộng 1,1 mét) có tứ cận tiếp 

giáp: Đông giáp bờ suối, Tây giáp đất bà T, Bắc giáp đất ông T (Bụi tre), 

Nam giáp đường quốc lộ 3 - theo biên bản thẩm định tại chỗ ngày 20/12/2016 

do Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lập để làm đường đi 

lại chung cho các hộ dân có đất canh tác trong khu vực NM.  

Bà Hoàng Thị T có trách nhiệm cùng gia đình tháo dỡ biển quảng cáo 

đặt trên phần đất của lối đi xuống cánh đồng NM để đảm bảo việc đi lại của 

các hộ dân không bị ảnh hưởng. Đồng thời, xử lý khắc phục việc đặt ống 

nước xả thải của gia đình trên phần lối đi chung để đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không gây ô nhiễm khi người dân đi qua lại.    

2. Về án phí: Các hộ dân (12 hộ) liên tổ H, B và C phường ĐT,

thành phố CB, người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn N phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà 

nước, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000đ theo biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0000268 ngày 09/3/2016 của 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

3.Về chi phí tố tụng: Các hộ dân (12 hộ) liên tổ H, B và C phường 

ĐT, thành phố CB, người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn N tự 

nguyện chịu tiền chi phí tố tụng là 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn 

đồng) được khấu trừ số tiền tạm ứng chi phí tố tụng (Thẩm định tại chỗ) là 

2.000.000đ (Hai triệu đồng) theo biên bản giao nhận tiền tạm ứng chi phí 

thẩm định tại chỗ ngày 04/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng. Nay ông Trần Văn N là người đại diện theo ủy quyền của 12 

hộ dân được nhận lại số tiền tạm ứng chi phí tố tụng đã nộp là 400.000đ (Bốn 

trăm nghìn đồng) theo biên bản giao nhận tiền tạm ứng chi phí thẩm định tại 

chỗ ngày 04/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Các bên đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án.   

                           Tm héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

                                       ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh CB; 

- VKSND TPCB; 

- THADS TPCB; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn. 
  Bế Lan Phương 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN PHONG ĐIỀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ       

Bản án số: 23/2017/DS-ST 
Ngày: 12/7/2017 
V/v tranh chấp Lối đi 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Liêng Thị Hồng Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Thanh Long 

2. Ông Hồ Văn Sum

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Văn Ban, là Thư ký tòa án của Tòa án nhân dân 

huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa: bà Lê Thị Ngọc Nguyên, Kiểm sát viên 

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện P, thành phố 

Cần Thơ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 112/2015/TLST-DS ngày 

19/10/2015 về việc Tranh chấp lối đi, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ 

thẩm số 73/2017/QĐST-DS ngày 29/5/2017, giữa các đương sự : 

- Nguyên đơn:  1. bà Trần Kim L, sinh năm 1960 – Có mặt 

2. ông Nguyễn Huỳnh K, sinh năm 1983 – Có mặt

3. ông Nguyễn Bá K, sinh năm 1985 – Vắng mặt

4. bà Nguyễn Huỳnh Trúc L, sinh năm 1987 – Có mặt

Cùng địa chỉ: đường N, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ 

Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn Nguyễn Huỳnh K, Nguyễn Bá K, 

Nguyễn Huỳnh Trúc L: bà Trần Kim L (theo văn bản ủy quyền ngày 15/9/2015). 

- Bị đơn: 1. ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1966 

2. bà Lê Thị Kim H, sinh năm 1967

Cùng địa chỉ: ấp K, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ. 

Người đại diện hợp pháp cho bị đơn Lê Thị Kim H: ông Nguyễn Văn D 

(theo văn bản ủy quyền ngày 11/11/2016) – Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Ngô Công M 

– Văn phòng luật sư N, Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ.
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện nguyên đơn - bà Trần Kim L trình bày: theo bản án dân 

sự sơ thẩm số 40/2013/DSST ngày 03/12/2013 của Tòa án nhân dân huyện P, bà 

và các con là Nguyễn Huỳnh K, Nguyễn Bá K, Nguyễn Huỳnh Trúc L được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tách từ thửa 175 gồm: thửa 1561 diện tích 

603m2, thửa 1569 diện tích 1.000m2, thửa 1568 diện tích 1.000m2, thửa 1567 

diện tích 1.000m2. Các phần đất này liền kề và tiếp giáp phía sau một phần thửa 

175 của ông Nguyễn Văn D nhưng không có lối đi ra lộ. Nay bà khởi kiện yêu 

cầu mở lối đi từ quốc lộ 61B đến thửa 1561 ngang 2,1m, dài cạnh phải 26,3m, 

dài cạnh trái 27,55m, bà yêu cầu công nhận đây là lối đi chung của gia đình bà 

và ông D, bà đồng ý trả ½ giá trị quyền sử dụng đất theo giá nhà nước quy định 

là 650.000 đồng/m2. 

Phía bị đơn – ông Nguyễn Văn D trình bày: hiện tại ông vẫn để bà L và các 

con bà L đi nhờ qua đất của ông. Do phần đất của ông còn một đoạn giáp thửa 

1561 nên không đồng ý với yêu cầu lấy một phần làm lối đi chung. Nay bà L 

muốn mở lối đi qua đất của ông thì ông đồng ý nhưng bà Luông phải mua hết 

phần đất giáp lộ của ông thửa 175 diện tích 408m2 theo giá thị trường là 

1.200.000 đồng/m2. 

Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn: yêu cầu của 

nguyên đơn về lối đi chung không phù hợp Điều 167 Luật đất đai, ông D đồng ý 

mở lối đi ra lộ nông thôn nhưng nguyên đơn không đồng ý, trong khi yêu cầu 

của nguyên đơn chỉ xác định lối đi chung ngang 2,1m dài 26,3m sẽ làm thiệt hại 

đất của ông D. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông D bán 

408m2 với giá 925.000 đồng/m2 (giá trung bình cộng của nguyên đơn và bị đơn 

đưa ra), hoặc mở lối đi ra lộ nông thôn, hoặc ông D để bà L đi nhờ. Trường hợp 

bà L không đồng ý với các phương án này, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên đơn yêu cầu không rõ ràng, 

không có chứng cứ chứng minh. 

Ý kiến kiểm sát viên tại phiên tòa: về thủ tục, thẩm phán, những người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng khác đã chấp hành đúng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự nhưng vụ án thụ lý ngày 19/10/2015 đến ngày 

05/12/2016 mới có quyết định đưa vụ án ra xét xử là vi phạm thời hạn chuẩn bị 

xét xử. Về nội dung vụ án, yêu cầu mở lối đi của nguyên đơn làm chia cắt phần 

đất của bị đơn, đề nghị ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn cho nguyên đơn đi 

nhờ, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại các đơn khởi kiện ngày 14/9/2015 của bà Trần Kim L, ông Nguyễn 

Huỳnh K, ông Nguyễn Bá K và bà Nguyễn Huỳnh Trúc L yêu cầu mở lối đi 

ngang 03m dài 10m từ Quốc lộ 61B vào thửa 1561 đi qua phần đất thửa 175. 

Tòa án nhân dân huyện P đã thụ lý vụ án tranh chấp lối đi để giải quyết theo 

thẩm quyền. Qua đo đạc phần đất thửa 175 hiện có lối đi ngang 2,1m nên quá 

trình hòa giải và tại phiên tòa bà Luông thay đổi yêu cầu: công nhận lối đi chung 

theo mảnh trích đo địa chính số 354-2017 ngày 05/5/2017, phần thay đổi vẫn 

thuộc phạm vi đơn khởi kiện về việc mở lối đi. 

[2] Theo bản án dân sự sơ thẩm số 40/2013/DSST ngày 03/12/2013 của 

Tòa án nhân dân huyện P có hiệu lực, các nguyên đơn được quyền sử dụng đất 

diện tích 3.603m2 (thửa 1561 tách ra từ thửa 175). Ngày 04/5/2015 Ủy ban nhân 

dân huyện P đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03007 thửa 1569 

diện tích 1.000m2 cho ông Nguyễn Huỳnh K, số CH03006 thửa 1568 diện tích 

1.000m2 cho ông Nguyễn Bá K, số CH03005 thửa 1567 diện tích 1.000m2 cho 

bà Nguyễn Huỳnh Trúc L và số CH02951 ngày 10/3/2015 thửa 1561 diện tích 

603m2 cho bà Trần Kim L. Các phần đất này nằm liền kề nhau nhưng không có 

lối đi ra lộ công cộng.  

[3] Các nguyên đơn yêu cầu mở lối đi qua thửa 175 của ông Nguyễn Văn D 

nhưng không thỏa thuận được diện tích đất làm lối đi và giá đền bù. Ông D cho 

rằng phần đất thửa 175 còn lại của ông nằm liền kề thửa 1561 của bà L và kéo 

dài đến Quốc lộ 61B diện tích 408m2, nếu chừa một phần làm lối đi cho bà L thì 

ông không thể tiếp tục sử dụng phần đất còn lại, đồng thời nếu bà L muốn nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông thì phải thỏa thuận với ông theo giá 

thị trường. Phía bà L không đồng ý nhận chuyển nhượng 408m2 theo giá của 

ông D đưa ra, và yêu cầu mở lối đi ngang 2,1m, chiều dài đủ từ Quốc lộ 61B đến 

thửa 1561 là 26,3m làm lối đi chung. Xét hiện trạng sử dụng đất của nguyên đơn 

thực tế không có lối đi ra lộ công cộng, yêu cầu mở lối đi của nguyên đơn là phù 

hợp quy định tại Điều 254 Bộ luật dân sự, vì vậy, các nguyên đơn được hưởng 

quyền về lối đi qua đất thửa 175. Tuy nhiên, việc mở lối đi phải đảm bảo sự 

thuận tiện và hợp lý nhất, thiệt hại gây ra là ít nhất; trường hợp mở lối đi một 

đoạn dài 26,3m thì đoạn còn lại 113,85m liền kề thửa 1561 của ông Dữ không 

thể tiếp tục sử dụng, gây thiệt hại diện tích đất lớn hơn cho ông Dữ, trong khi 

ông không có nhu cầu sử dụng phần đất này làm lối đi chung, do đó yêu cầu của 

nguyên đơn không được chấp nhận.  
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[4] Tại phiên tòa, ông D đồng ý cho bà L và các con của bà L đi nhờ qua 

đất của ông, vẫn đảm bảo cho nguyên đơn hưởng quyền có lối đi phù hợp với 

Điều 254 Bộ luật dân sự; ông D là chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền 

nhưng không có yêu cầu đền bù một khoản tiền, đây là sự tự nguyện của đương 

sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Việc hưởng quyền về lối đi qua bất động sản 

liền kề sẽ chấm dứt trong những trường hợp theo quy định của pháp luật (Điều 

256 Bộ luật dân sự). 

[5] Các nguyên đơn chịu án phí không giá ngạch và chi phí đo đạc, định 

giá. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 245, Điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 9 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 

1 Điều 203 Luật đất đai; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn cho bà Trần Kim L, ông Nguyễn Huỳnh 

K, ông Nguyễn Bá K và bà Nguyễn Huỳnh Trúc L được đi nhờ qua thửa 175, tờ 

bản đồ số 09 như sau: từ Quốc lộ 61B nhìn vào ngang 2,1m, dài cạnh phải 

26,3m, dài cạnh trái 27,55m, đất tại ấp K, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ. Vị 

trí, kích thước lối đi theo mảnh trích đo địa chính số 354-2017 ngày 05/5/2017 

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện P. 

Chi phí đo đạc, định giá: các nguyên đơn nộp 5.000.000 đồng; bà L đã nộp 

tạm ứng 2.500.000 đồng, ông Dđã nộp tạm ứng 3.000.000 đồng nên các nguyên 

đơn có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông D 2.500.000 đồng, ông D được nhận lại 

500.000 đồng tại Tòa án nhân dân huyện P. 

Án phí dân sự sơ thẩm: nguyên đơn nộp 200.000 đồng, chuyển tiền tạm 

ứng án phí theo phiếu thu số 004087 ngày 19/10/2015 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện P, thành phố Cần Thơ thành án phí. 

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 
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Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Các đương sự; 
- TAND Tp. Cần Thơ; 
- VKSND H. P;                                               
- THA H. P; 
- Lưu (HS - 2b) 

                                                        Liêng Thị Hồng Hoa 

  

 

270


	Bia loi di chung
	FILE TONG
	MUC LUC TC LOI DI CHUNG
	1.THBA TRANH CHAP LOI DI CHUNG
	2020_17_Ban_an_DS_Mai_Thi_Ng_Mai_Van_Q
	2020_02__AN_DANG_TUYEN_PHUC_THAM___MH
	2019_169_Ban_an_so_169_2019_DS_PT_ngay_25_9_2019_Vo_Van_O
	2019_142_189_Ban_an_DS_M___CT_LS_M_1
	2019_130_PT2019
	QUYẾT ĐỊNH:

	2019_80_Hung___Tu_TC_Loi_di_chung_TP_KHUONG
	2019_51_ban_an_phat_hanh_Huong_Thanh
	2019_44_AV_vu_Doan____Phuc_Tc_loi_di_44_2019_DSPT
	2019_30_AV_vu_Thang___Tien_Tc_loi_di_30_2019_DSOT
	2019_28_AnDSPT_Cuc_Minh
	2019_26_ban_an_ma_hoa_M___X
	2019_22_BADS_2019_Han_Su
	2019_19_ban_an_pt_kien_khuyen_dang
	2019_11_Ban_an_DSPT__H___L
	2019_06_cao_thanh_bi___phan_van_n_tranh_chap_loi_di_chung
	2018_73_AN_DSPT_SO_73A_L
	2018_50_AN_DSPT_SO_50_B_P
	2018_44_Ban_an_PT_Son_Chien_DinhThien_Ngat_05_10_2018
	2018_34_BAPT_DS_HOANG_VAN_N_VA_C_TRANH_CHAP_LOI_DI_CHUNG__2018_MA_HOA
	2018_13_LA_HAY_XU_25_THANG_9_NAM_2018
	2018_11_An_TRANH_CHAP_NGO_DI_da_chuyen_doi
	2018_06_DSST_Binh Thuan
	2018_06_BA_HONG__NHAN_cong_bo
	2018_03_TAM_AN_CONG___HUONG_ma_hoa
	2017_154_BA_154_DSPT_X__C_MH
	2017_126_Thu___Quy
	2017_109_An_DSPT_Che_Thin_S___Vong_Ly_C___Tranh_chap_quyen_ve_loi_di_qua_bat_do
	2017_83_Hung_Hop
	2017_37_Ban_an_so_tham_Tri__Tai
	2017_23_AV_Tap_the_ca_ho_dan___T__DS_
	2017_23 Luong___DuDSST





