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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thương Huyền
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hà Ngân, Ông Hồ Đức Quang.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Linh Giang - Thư
nhân dân t nh Hà T nh.

T a nT a n

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Bà
Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm s t viên.
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, tại H i trư ng t
T a n nhân dân t nh
Hà T nh, m phiên t a t
ph c th m c ng hai v n dân sự th l số:
02/2022/TLPT-DS, ngày 20 th ng 01 năm 2022 về “Tranh chấp quyền s d ng
đất" theo Quyết định đưa v n ra t
số: 04/2022/QĐXX-PT ngày 23 tháng
02 năm 2022 và Th ng b o về việc m lại phiên t a số 10/TB-TA, ngày
30/3/2022 giữa c c đương sự:
1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Ngọc C; tr tại:
Thôn T, xã T, huyện Đ, t nh H.
(Ông Nguyễn Văn T - vắng mặt; bà Nguyễn Thị Ngọc C - vắng mặt).
Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T: Ông Nguyễn Văn
L; địa ch : Th n T, xã T, huyện Đ, t nh H (có mặt).
2. Bị đơn: Ông Trần V; tr tại: Th n T, xã T, huyện Đ, t nh H (vắng mặt)
Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần V: Bà Trần Thị X; địa ch :
Thôn T, xã T, huyện Đ, t nh H (có mặt).
Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Trần Viện: Bà Trịnh Diệu
O - Trợ gi p viên ph p l thu c Trung tâm Trợ gi p ph p l Nhà nước t nh H
(có mặt).
3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
3.1. Bà Phan Thị T; tr tại: Th n T, xã T, huyện Đ, t nh H (vắng mặt)
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị T: Bà Trần Thị X; địa ch :
Thôn T, xã T, huyện Đ, t nh H (có mặt).
3.2. UBND huyện Đ, t nh H.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Văn S, chức v : Chuyên viên
ph ng TNMT huyện (có mặt).
3.3. UBND xã T, huyện Đ, t nh H
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng L, chức v : Phó Chủ
tịch UBND ã (có mặt).
4. Người làm chứng:
- Ông Trần Văn D; địa ch : Th n 4, ã H, thành phố B, t nh Đ (vắng mặt).
- Bà Trần Thị L; sinh năm: 1957; địa ch : Th n Tân L, xã C, thị xã P, t nh
Bà (vắng mặt).
- Bà Trần Thị T; sinh năm: 1962; địa ch : Th n Y, xã H, huyện Đ, t nh H
(vắng mặt).
5. Người kháng cáo: ng Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Ngọc C.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cũng
như tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày:
Năm 1992, ng Nguyễn Văn T mua của bà Nguyễn Thị H (tên thư ng gọi
là bà H) th n Đ, ã Đ, huyện Đ, t nh Hà m t th a đất với gi 150.000 đồng,
việc mua b n có giấy t viết tay. Ranh giới th a đất tiếp gi p với đất gia đình bà
Bùi Thị L, ng Nguyễn Văn C và ng Trần V. Trên th a đất này có m t con
ngõ đi ngang qua (Khi ông T mua th a đất của bà H đã có ngõ rồi). Năm 1995
ng Nguyễn Văn T ết h n với bà Nguyễn Thị Ngọc C; năm 1996 ông T, bà Ch
được cấp giấy chứng nhận quyền s d ng (GCNQSD) đất số H197093 nhưng
h ng ghi ngày th ng năm cấp mà ch thể hiện th a đất số 122, t bản đồ số 4,
diện tích đất 300m2, đất vư n 70m2 tại Th n 4 Hợp t c ã T, ã Đ (nay là thôn
Đ, xã T), huyện Đ, t nh H. Trước hi b n đất cho ng T, bà H cho bà Bùi Thị L
mượn đất để m ngõ đi, gia đình ng Trần V cũng đi chung trên con ngõ mà bà
L đã mượn đất của bà Hà. Sau hi mua đất của bà H, ông T bà C đã trao đổi với
bà L nhưng bà L h ng đồng trả đất, đến ngày 20/10/2020 ng Trần Quốc S
(chồng bà L) mới viết đơn trả đất cho ng T bà C và họ m ngõ h c đi, c n đối
với ng Trần V thì ông T bà C đã nhiều lần trao đổi về việc trả đất nhưng ng
Trần V h ng đồng mà cho rằng diện tích đất đó là của cha ng Trần V để lại.
Nay ông T bà C muốn s d ng phần đất này để ây dựng nhà nhưng ng Trần
V có hành vi cản tr . Nay ông T bà C yêu cầu T a n bu c ng Trần V trả lại
diện tích đất làm ngõ đi cho với chiều dài 40m, chiều r ng 2,5m, diện tích
100m2.
Bị đơn ông Trần V trình bày:
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Ông Trần V cùng vợ và c c con đã định cư làm ăn sinh sống trước những
năm 1980 trên mãnh vư n có diện tích 1.894m2 đất thừa ế của cha mẹ để lại.
Qu trình sinh sống cho đến nay gần 50 năm rất v sự bình yên. Con ngõ của 4
h gia đình đang đi có từ năm 1980 nhưng ch là lối m n nhỏ r ng 1,5m. Sau đó
gia đình ng V và c c h ung quanh ph t quang hết toàn b tre, dứa r ng thêm
để đi lại cho r ng hơn. Đến năm 2016 gia đình ng Nguyễn Văn T viết đơn iện
gia đình ng V lấn chiếm đất của ng Thất làm đư ng đi là hoàn toàn vô lý vì
năm 1992 hi ông T mua mảnh đất đó thì con ngõ đã có từ lâu.
Ngoài ra bà Trần Thị X là ngư i đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn
có
iến vào năm 1979, UBND ã quy hoạch trạm và sân vận đ ng gia đình bố
mẹ bà Xuân mới t n tạo ngõ đi lại, phần đất ngõ đi lại h ng phải của ng T,
ông S. Việc ng S viết đơn trả đất cho ng T là h ng có sự thật vì đó h ng
phải đất của bà H mà đơn trả đất đó là tự ph t bè ph i của ng T, ông S. Ông T
mua mảnh đất đó năm 1992 h ng thông qua UBND xã. Khi ông T mua đất
chưa có giấy chứng nhận quyền s d ng đất, đến năm 2015 ng T làm thủ t c
cấp giấy chứng nhận quyền s d ng đất nhưng bị thiếu đất nên ng Thất mới
làm đơn và hợp đồng với ng S là ngõ đi ng S mượn của bà H, gia đình ng S
h ng đi nữa trả đất để ng T m r ng diện tích. Nay ng T bà C h i iện yêu
cầu gia đình bố mẹ bà X trả đất bà h ng đồng .
Người đại diện theo ủy quyền của UBND xã T là ông Nguyễn Hoàng L
trình bày:
Năm 1980, chính quyền địa phương tiến hành đo vẽ bản đồ 299/TTg thì có
c định th a đất 122 t bản đồ số 4 tại th n 5 ã Đức L (cũ) nhưng h ng c
định chủ s d ng hợp ph p là ai. Trên thực tế gia đình bà Nguyễn Thị H s
d ng đến năm 1992 b n cho ng Nguyễn Văn T mà h ng làm thủ t c ê hai,
h ng có tài liệu nào lưu trữ ghi nhận th a đất thu c quyền s d ng hợp ph p
của gia đình bà Hà và gia đình cũng chưa được cấp GCNQSD đất hợp ph p.
Năm 1996 gia đình Ông Nguyễn Văn T được UBND huyện Đ cấp giấy
chứng nhận quyền s d ng đất th a số 122, t bản đồ số 04, diện tích 370m 2
(trong đó 300m2 đất , 70m2 đất vư n) tại th n 4 Hợp t c ã Thống N ã Đ (nay
là thôn Đ, xã T), huyện Đ, t nh H nhưng thực tế vị trí th a đất th n 5 (nay là
thôn T, xã T); trong giấy chứng nhận quyền s d ng đất đã cấp h ng ghi ngày,
th ng, năm; theo bản đồ 299/TTg thể hiện th a đất số 122, t bản đồ số 4, diện
tích 310m2. Theo kết quả đo đạc của Văn ph ng đăng
đất đai chi nh nh
Hương S – Đ, nay là th a đất số 4, t bản đồ số 23 (bản đồ trước hi s p nhập
ã), diện tích 258,5m2. Tại trích l c th a đất theo bản đồ ỷ thuật số th a đất
122 (Nay th a 4) có diện tích 262,4m2. Từ hi được cấp GCNQSD đất đến nay
gia đình chưa cấp đổi GCNQSD đất theo ết quả đo đạc mới.
Đối với gia đình ng Trần V được UBND huyện Đ cấp GCN QSD đất số
H260205 mang tên ng Trần V, cấp ngày 30/11/1995, tại Th n 5 HTX Thống
Nh xã Đ (nay là thôn T, xã T), huyện Đ, t nh H với tổng diện tích 5191m2 (gồm
đất , đất vư n, đất 2 l a, đất mạ...) trong đó có th a đất số 126, t bản đồ số
04, diện tích 1942m2 gồm 300m2 đất , 1642m2 đất vư n. Đối chiếu với bản đồ
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299/TTg là th a đất số 126, t bản đồ số 4, diện tích 1942m2 (Trong bản đồ
299/TTg h ng thể hiện đoạn đư ng đi lên đư ng TL28).Thực hiện chủ trương
cấp đổi giấy chứng nhận quyền s d ng đất, gia đình ng Trần V đã tiến hành
ê hai cấp đổi giấy chứng nhận quyền s d ng đất đối với th a đất nói trên và
được UBND huyện Đức T cấp giấy chứng nhận quyền s d ng đất số
BU412140 mang tên h ng Trần Viện và bà Phan Thị T tại th a đất số 377, t
bản đồ số 20, diện tích: 1894,6m2 gồm 300m2 đất , 1594,6m2 đất vư n. (Trong
GCNQSD đất đã cấp có thể hiện tuyến đư ng ngõ óm, đoạn đi lên đư ng
TL28). Như vậy qu trình t duyệt cấp đổi giấy chứng nhận quyền s d ng đất
cho ng Trần V là đảm bảo quy trình.
Về việc hình thành con ngõ đang tranh chấp quyền s d ng đất: Do nhu
cầu đi lại của gia đình nên ng Trần Quốc S đã m con ngõ để đi (đoạn ngõ
đang tranh chấp). Con ngõ được hình thành hoảng từ năm 1980 đến 1981, quá
trình s d ng ng Trần V đã chặt cây Mít, m t số cây b i tại góc vư n ng Trần
Công C để th ng lên đư ng TL28. Sau đó, c c h dân đã s d ng con ngõ này
như đư ng tắt để đi lấy nước sinh hoạt phía dưới c nh đồng, l c đầu ch là con
ngõ nhỏ sau đó gia đình ng Trần V s d ng con ngõ này làm lối đi lại th ng
lên đư ng TL28 cho đến nay gia đình ng Trần V vẫn đang đi trên lối ngõ qua
nhà ng Nguyễn Văn T nằm giữa ranh giới nhà ng Nguyễn Văn T và ng Trần
Quốc S.
Người đại diện theo ủy quyền của UBND huyện Đ là ông Võ Văn S trình
bày:
Về nguồn gốc đất của ng Nguyễn Văn T: Việc mua b n đất giữa gia
đình ng Nguyễn Văn T với bà Nguyễn Thị H h ng có giấy t mua b n đất.
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền s d ng đất cho h ng Nguyễn Văn T không
có lưu lập đầy đủ theo quy định. Sự chênh lệch diện tích đất trong hi cấp giấy
của th a đất số 122 cho gia đình ng Nguyễn Văn T UBND huyện h ng c
định được do hiện tại hồ sơ lưu trữ tại văn ph ng đăng
đất đai đang bị thất
lạc. Sự chênh lệch diện tích đất sau hi đo đạc năm 2011 của gia đình ng
Nguyễn Văn T là do trong qu trình đo đạc năm 2011 là c định hiện trạng s
d ng đất nên đã trừ phần đư ng đi chung giữa hai gia đình. Quan điểm của
UBND huyện đề nghị T a n iểm tra c thể qu trình gia đình ng Nguyễn
Văn T nhận chuyển nhượng đất hi đã có ngõ đi chung hay sau hi nhận chuyển
nhượng mới ph t sinh ngõ để giải quyết v n theo quy định ph p luật.
Những người làm chứng gồm bà Trần Thị L, bà Trần Thị T thống nhất
trình bày:
Năm 1992, bố mẹ các bà là ng Trần Văn G và bà Nguyễn Thị H (tên
thư ng gọi là bà H) bán cho ông Nguyễn Văn T m t miếng đất với diện tích 11
thước thu c th a đất số 122, t bản đồ 299 tại ã Đ (Nay xã T), huyện Đ, t nh
H. Th a đất có ranh giới phía Bắc gi p ng Trần Quốc S, phía Tây gi p đư ng
TL28, phía Nam gi p ng Trần C, phía Đ ng gi p ng Trần V; mãnh đất đó
không có ngõ đi qua. Nay bố mẹ các bà đã mất c c bà h ng có yêu cầu gì.
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Tại Bản n dân sự sơ th m số 02/2021/DS-ST ngày 18-12-2021 của T a
n nhân dân huyện Đ đã căn cứ Khoản 9 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35,
Điểm c Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 147, Khoản 1 Điều 157, Khoản 1 Điều
165 B luật tố t ng dân sự; Điều 100, Điều 101, Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai
năm 2013; Điểm a Khoản 1 Điều 24, Khoản 1, 3 Điều 26, Điểm a Khoản 2
Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thư ng v Quốc h i
khóa 14, :
1. B c toàn b yêu cầu của ng Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Ngọc C
về việc bu c gia đình ng Trần V, bà Phan Thị T th o dỡ c c c ng trình ây
dựng và trả lại diện tích đất 100m2 tại th a đất số 122, t bản đồ địa chính số 4,
thu c th n 5 - Hợp t c ã T, ã Đ, huyện Đ, t nh H.
2. Kiến nghị UBND huyện Đ thu hồi Giấy chứng nhận quyền s d ng đất
số H197073 đối với th a đất số 122, t bản đồ địa chính số 4, tại thôn 4 - Hợp
tác xã Thống N, ã Đ, huyện Đ, t nh đã cấp cho ng Nguyễn Văn T.
Ngoài ra, n sơ th m c n tuyên n phí, chi phí tố t ng và quyền h ng c o
của c c đương sự theo quy định.
Ngày 20/12/2021, nguyên đơn ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị
Ngọc C có đơn h ng cáo yêu cầu cấp ph c th m em t s a bản n sơ th m
theo hướng chấp nhận yêu cầu h i iện của nguyên đơn.
Tại phiên t a ph c th m, nguyên đơn vẫn giữa nguyên n i dung h ng
cáo.
Đại diện Viện iểm s t nhân dân t nh Hà T nh sau hi ph t biểu về việc
tuân theo ph p luật của Th m ph n, H i đồng t , Thư
phiên t a và c c
đương sự đã phân tích đ nh gi c c chứng cứ của v n, quyết định của bản n
sơ th m, n i dung đơn h ng c o của bị đơn và đề nghị H i đồng t
p
d ng hoản 1 Điều 308 của BLTTDS h ng chấp nhận h ng c o của nguyên
đơn, giữ nguyên Bản n dân sự sơ th m số 02/2021/DS-ST ngày 18-12-2021
của T a n nhân dân huyện Đ, t nh H.
Căn cứ vào c c chứng cứ và tài liệu đã được th m tra tại phiên t a, căn cứ
vào ết quả tranh luận tại phiên t a, trên cơ s em t đầy đủ, toàn diện chứng
cứ, iến của Kiểm s t viên và c c đương sự.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về thủ t c tố t ng:
T a n cấp sơ th m c định v n về tranh quyền s d ng đất và th l
giải quyết là đ ng quy định về quan hệ tranh chấp và th m quyền giải quyết
theo quy định tại Điều 26, Điều 35 B luật tố t ng dân sự năm 2015.
[2] Về n i dung h ng c o của nguyên đơn:
[2.1] Về nguồn gốc th a đất số 122, t bản đồ địa chính số 04 tại th n Đ,
xã T, huyện Đ thấy rằng:
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Theo bản đồ 299/TTg thì th a đất 122 t bản đồ số 4 tại th n 5, xã Đ (cũ)
nay là xã T h ng c định chủ s d ng hợp ph p là ai. Mặc dù trên thực tế gia
đình bà Nguyễn Thị H s d ng th a đất này đến năm 1992 thì bán cho ông
Nguyễn Văn T nhưng h ng có giấy t thể hiện việc mua b n. Hơn nữa, qu
trình s d ng đất bà Nguyễn Thị H cũng h ng làm thủ t c ê hai, h ng có
tài liệu nào lưu trữ ghi nhận th a đất thu c quyền s d ng hợp ph p của gia
đình bà H và gia đình bà cũng chưa được cơ quan nhà nước có th m quyền cấp
GCNQSD đất hợp ph p.
[2.2]. Đối với Giấy chứng nhận QSD đất số H19073 mang tên ng
Nguyễn Văn T tại th n 4 HTX T, ã Đ, huyện Đ, t nh H:
Việc cấp Giấy CNQSD đất số H19073 tại th a đất số 122, t bản đồ số 4
cho ông Nguyễn Văn T có nhiều sai sót như: Giấy CNQSD đất h ng có số,
ngày, th ng, năm cấp, h ng có số vào sổ cấp; tại sổ m c ê cũng không ghi
căn cứ ph p l vào sổ, h ng
tên của chủ s hữu. Diện tích đất được cấp
2
trên giấy CNQSD đất là 370m nhưng trên trên bản đồ 299 thì diện tích là
310m2. Vị trí th a đất được cấp tại thôn 4 HTX T, ã Đ, huyện Đ, t nh H nhưng
diện tích đất đang tranh chấp lại nằm tại th n 5 HTX T. Mặt h c, trong giấy
CNQSD đất số H19073 có ghi “diện tích th a đất sẽ được c định lại hi đo
đạc bản đồ địa chính”, điều này thể hiện đối với diện tích th a đất tại th i điểm
cấp giấy CNQSD đất chưa được c định chính c. Ngoài ra, việc ng Nguyễn
Văn T nhận chuyển nhượng quyền s d ng đất từ bà Nguyễn Thị H (tên thư ng
gọi là bà H) nhưng h ng có giấy t chuyển nhượng. Về hồ sơ cấp giấy
CNQSD đất của ng T, bà Ch h ng được lưu trữ tại UBND huyện Đ nên
h ng có cơ s để hẳng định lối đi đang tranh chấp thu c quyền s d ng của
ông T, bà C.
Mặt h c, về lịch s hình thành ngõ đi mà c c bên đang tranh chấp theo
nguyên đơn và bị đơn trình bày là được hình thành trước hi ng Nguyễn Văn T
nhận chuyển nhượng đất của bà Nguyễn Thị H. L i hai của c c nhân chứng
cũng như chính quyền địa phương c nhận con đư ng đang tranh chấp đã được
các gia đình s d ng ổn định từ năm 1980, l c đầu là m t lối đi nhỏ, qu trình s
d ng được m r ng. Theo ết quả đo đạc để thực hiện việc cấp Giấy CNQSD
đất năm 2011 của UBND ã T, huyện Đ đều thể hiện có ngõ đi chung của c c h
gia đình với diện tích 101,3m2 và được c c h liền ề s d ng c ng hai, liên t c
đến nay đã hơn 40 năm và h ng có
iến gì. Hơn nữa, phần diện tích đất là
ngõ đi chung cũng nằm ngoài diện tích đất được cấp trong Giấy CNQSD đất cho
ông T và bà C. Mặc dù, ng T bà Ch cho rằng trước hi b n đất cho ng T thì
gia đình bà Nguyễn Thị H cho gia đình bà Bùi Thị L, ng Trần Đình S mượn đất
làm ngõ đi lại (trong đó gia đình ng V cũng s d ng để làm ngõ đi) và đến
ngày 20/10/2020 ng Trần Đình S đã viết đơn trả đất cho ng T, bà C. Tuy
nhiên, theo c nhận của bà Trần Thị L, bà Trần Thị T (con bà Nguyễn Thị H)
thì hi gia đình chuyển nhượng th a đất cho ng T trên th a đất h ng có ngõ
đi. Như vậy, việc ng Trần Đình S viết đơn trả lại đất cho ông T bà C và l i hai
các con bà Nguyễn Thị H có sự mâu thuẫn với nhau nên h ng đủ cơ s để chấp
nhận.
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Từ những phân tích trên, t thấy h ng có căn cứ để chấp nhận n i
dung h ng c o của Nguyên đơn ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Ngọc
C. Do đó, cần giữ nguyên Bản n dân sự sơ th m của T a n nhân dân huyện
Đ, t nh H là phù hợp.
[3] Về n phí: Kh ng c o của nguyên đơn h ng được chấp nhận nên
nguyên đơn phải chịu n phí DSPT theo quy định ph p luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ hoản 1 Điều 308 của B luật tố t ng dân sự;
Kh ng chấp nhận h ng c o của nguyên đơn. Giữ nguyên Bản n dân sự
sơ th m 02/2021/DS-ST ngày 18-12-2021 của T a n nhân dân huyện Đ, t nh
H.
Áp d ng Khoản 9 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm c Khoản 1
Điều 39, Khoản 1 Điều 147, Khoản 1 Điều 157, Khoản 1 Điều 165 B luật tố
t ng dân sự; Điều 100, Điều 101, Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013;
Điểm a Khoản 1 Điều 24, Khoản 1, 3 Điều 26, Điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thư ng v Quốc h i hóa 14, :
1. B c toàn b yêu cầu của ng Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Ngọc C
về việc bu c gia đình ng Trần V, bà Phan Thị T th o dỡ c c c ng trình ây
dựng và trả lại diện tích đất 100m2 tại th a đất số 122, t bản đồ địa chính số 4,
thu c Thôn 5, Hợp t c ã Th, ã Đ, huyện Đ, t nh H.
2. Kiến nghị UBND huyện Đức T thu hồi Giấy chứng nhận quyền s
d ng đất số H197073 đối với th a đất số 122, t bản đồ địa chính số 4, tại thôn
4 - Hợp t c ã Thống N, ã Đ, huyện Đ, t nh H đã cấp cho ng Nguyễn Văn T.
3. Về chi phí tố t ng: Bu c ng Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Ngọc Ch
phải n p 5.349.300 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm đồng)
chi phí em t, th m định tại chỗ và 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) chi phí
th m định gi tài sản. Ông T, bà C đã n p đủ số tiền trên cho Văn ph ng đăng
đất đai chi nh nh H - Đ và C ng ty cổ phần th m định gi và gi m định Tiên
Phong.
4. Về n phí: Bu c ng Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Ngọc C phải n p
300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền n phí DSST và 300.000đồng n phí
DSPT. Số tiền này ng T, bà C đã n p đủ theo biên lai thu tiền số 0006145 ngày
15/4/2021 và 0013014 ngày 29/12/2021 tại Chi c c thi hành n dân sự huyện Đ,
t nh H.
Bản n ph c th m có hiệu lực ph p luật ể từ ngày tuyên n.
Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Hà N i;
- VKSND t nh Hà T nh;
- TA, VKS, THADS cấp sơ th m;
- C c đương sự;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

7

- Lưu HSVA.

Nguyễn Thị Thương Huyền
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