TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2020/DS-ST
Ngày: 26-5-2020
Về việc “Tranh chấp quyền sử dụng
đất, yêu cầu hủy một phần giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo
dỡ nhà trên đất và trả lại đất”.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Trần Tỷ.
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh
2. Ông Nguyễn Văn Hả
- Thư ký phiên tòa: B

Th

n – Th

T ND t nh

n Tu

i i n Vi n kiểm sát nhân ân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Vi t Trung – i sát vi n
Từ ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 5 nă 2020, tại trụ sở T ND t nh
n
Tum xét xử sơ thẩ công hai vụ án thụ l số: 22/2019/TLST-DS ngày
28/8/2019 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy một phần giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo dỡ nhà trên đất và trả lại đất” the Quy t
đ nh đ a vụ án ra xét xử số: 492/2019/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 11 nă
2019 giữa các đ ơng sự:
- Nguyên đơn: B Phùng Th M (Có
Đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh

ặt)
n Tu

Ng ời bả vệ quyền, lợi ích hợp pháp của b Phùng Th M: Ông Phạ
Ngọc Q – uật s Chi nhánh Công ty uật Q thuộc Đ n uật s t nh Gia ai
(Có ặt hi xét xử, có đơn xin xét xử vắng ặt hi tuy n án)
Đ a ch : 332 Đ ờng T, ph ờng Q, th nh phố , t nh

n Tu

- Bị đơn:
1 Ông Nguyễn Văn T (t n gọi hác Nguyễn T) v b H ng Th N (Có
ặt)
2 Ông Nguyễn H ng H v b Nguyễn Th Q (vắng
quy t v xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)

1

ặt, có đơn xin giải

3 Ông Đinh Công C (vắng
20/11/2018)

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

ặt ng y

4. Ông Mai Th Y (vắng
15/11/2018, ngày 07/11/2019)

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

ặt ng y

5 Ông H ng Đại P (vắng
15/11/2018, ngày 07/11/2019)

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

ặt ng y

Cùng đ a ch : hu 2, Thôn I, xã PY, huyện N, t nh

n Tu ;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: Ông Thao P
(t n gọi hác Thao Pâ, Thao Ph) - (Có ặt)
Đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh

n Tu

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ủy ban nhân dân huyện N
Đ a ch : Thôn 06, th trấn P, huyện N, t nh

n Tu ;

Ng ời đại diện theo pháp luật: Ông Châu Ngọc L, chức vụ: Chủ t ch
UBND huyện N.
Ng ời đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức X, chức vụ: Tr ởng
phòng t i nguy n v
ôi tr ờng huyện N (văn bản ủy quyền số 1934/GUQUBND ngày 18/11/2019) (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt)
2. Bà Y I, sinh nă

1954 (Có

ặt)

3 Ch

H, sinh nă

1976 (Vắng mặt)

4 Ch

Th1, sinh nă

1982 (Vắng mặt)

5 Ch

Th2, sinh nă

1984 (Vắng mặt)

6. Anh Thao Ch, sinh nă

1986 (Có

ặt)

7. Anh Thao S, sinh nă

1988 (Vắng mặt)

8. Anh Thao T, sinh nă

1992 (Vắng mặt)

Cùng đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh
9 Ông H ng Văn Đ (Có

n Tu ;

ặt)

10. Anh Hoàng Thái S
11

nh H ng Văn

12

nh H ng Văn Ng

13. Ch Hoàng Th U
14. Ch Hoàng Th D
15. Anh H ng Văn D
Cùng đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum
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Ng ời đại diện theo ủy quyền của ông H ng Văn Đ, anh Hoàng Thái S,
anh H ng Văn , anh H ng Văn Ng, ch Hoàng Th U, ch Hoàng Th D: Anh
H ng Văn D (văn bản ủy quyền chứng thực ngày 01/10/2018) (Có ặt)
16 Ch Nguyễn Th B, sinh nă
vắng ặt)

1987 (vắng

ặt, có đơn xin giải quy t

17 nh Nguyễn Văn H, sinh nă
vắng ặt)

1989 (vắng

ặt, có đơn xin giải quy t

18 nh Nguyễn Th nh H, sinh nă
quy t vắng ặt)
19 Ch Nguyễn Th Thúy H, sinh nă
quy t v xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)
20 nh Nguyễn H ng H, sinh nă
quy t v xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)

1994 (vắng

ặt, có đơn xin giải

1998 (vắng

ặt, có đơn xin giải

2000 (vắng

ặt, có đơn xin giải

21. Bà Y Y (Vắng mặt)
22. Bà Quách Th S (vắng
15/11/2018, ngày 07/11/2019)

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

23. Anh Mai Xuân Ch, sinh nă
xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)
24 B Vũ Th M (vắng
15/11/2018, ngày 07/11/2019)

1996 (vắng

ặt, có đơn xin giải quy t v

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

Cùng đ a ch : hu 2, Thôn I, xã PY, huyện N, t nh
25. Ông Trần H, sinh nă

ặt ng y

1956 v b

ặt ng y

n Tu ;

Th Hiền N, sinh nă

1956

Cùng đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum;
Ng ời đại diện theo ủy quyền của bà Lê Th Hiền N: Ông Trần H (theo
văn bản ủy quyền chứng thực ngày 03/02/2020) (Có mặt)
26. Ch Trần Th Nh
(vắng ặt, có đơn xin giải quy t vắng
22/3/2019) và anh Nguyễn Văn , sinh nă 1979 (Vắng ặt)

ặt ng y

Cùng đ a ch : 49 đ ờng H, ph ờng T, thành phố Q, t nh Quảng Ngãi.
u Th B, sinh nă

27. Ông Nguyễn Ngọc H và b

1955

Cùng đ a ch : Thôn 05, th trấn P, huyện N, t nh Kon Tum;
Ng ời đại diện theo ủy quyền của b
u Th B: Ông Nguyễn Ngọc H
(the văn bản ủy quyền chứng thực ngày 11/02/2020) (Có mặt)
28 Ông Đinh Công h, sinh nă
(Vắng mặt)
29. Ch Đinh Th Ng, sinh nă
30. Ch Đinh Th T, sinh nă
31

1971 v b Đinh Th H, sinh nă

1990 (Vắng mặt)
1993 (Vắng mặt)

nh Đinh Công Tr, sinh nă

1996 (Vắng mặt)
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1974

Cùng đ a ch : Thôn B, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum;
32 Ông Hi ng ăng T
Đ a ch : Tổ dân phố 4, th trấn P, huyện N, t nh

n Tu

(đã ch t).

Ng ời k thừa quyền v nghĩa vụ tố tụng của ông Hi ng ăng T: Bà Y D,
ch Hiêng Th L, ch Y H, anh Hi ng ăng T, ch Hiêng Th T (vắng ặt, có đơn
xin từ chối tha gia tố tụng ng y 26/7/2019)
Cùng đ a ch : Tổ dân phố 4, th trấn P, huyện N, t nh Kon Tum.
33. Ông Nguyễn Th và bà Nguyễn Th K, sinh nă
đơn xin giải quy t v xét xử vắng ặt ng y 30/12/2019)

1960 (vắng

ặt, có

Cùng đ a ch : Tổ dân phố 03, th trấn P, huyện N, t nh Kon Tum.
34. Ông Tạ Văn Tr (vắng
19/4/2019)

ặt, có đơn xin giải quy t vắng

35. Bà Trần Th H, sinh nă
xử vắng ặt ng y 12/01/2020)

1973 (vắng

36. Ch Tạ Th H, sinh nă
vắng ặt ngày 12/01/2020)

1996 (vắng

37. Anh Tạ Văn H, sinh nă
xử vắng ặt ng y 12/01/2020)

ặt ng y

ặt, có đơn đề ngh Tòa án xét
ặt, có đơn đề ngh Tòa án xét xử

2000 (vắng

ặt, có đơn đề ngh Tòa án xét

Cùng đ a ch : Tổ dân phố 06, th trấn P, huyện N, t nh Kon Tum
38. Ông Nguyễn Duy C, sinh nă
v xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)
39. Bà Khổng Th Tr, sinh nă
xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)

1977 (vắng

1979 (vắng

40. Nguyễn Th Nh Tr, sinh nă
v xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)
41. Nguyễn Duy Th, sinh nă
xét xử vắng ặt ng y 07/11/2019)

ặt, có đơn xin giải quy t v

1998 (vắng

2004 (vắng

ặt, có đơn xin giải quy t

ặt, có đơn xin giải quy t

ặt, có đơn xin giải quy t v

Cùng đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum;
42. Ông Nguyễn Ngọc Q, sinh nă 1962 (vắng ặt, có đơn xin xét xử
vắng ặt)
Đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum.
43. nh H Văn Ph v ch H Th Ch
Đ a ch : Khu II, Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum (vắng
xin giải quy t v xét xử vắng ặt)

ặt, có đơn

44. Anh Hà Kông H v ch Đinh Th Ph
Đ a ch : Khu II, Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum (vắng
xin giải quy t v xét xử vắng ặt)
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ặt, có đơn

Người làm chứng:
1. Ông A D (có

ặt)

Đ a ch : Thôn Đ, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum.
2. Ông Tha Th ợng Á (có mặt)
Đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum.
3. Ông Thao L (có mặt)
Đ a ch : Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum.
4. Bà Y Ph (có đơn xin vắng mặt)
5. Anh A L (có mặt)
6. Ông A T (vắng mặt)
Cùng đ a ch : Làng K, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum
7. Ông Phan L (vắng mặt)
Đ a ch : Tổ dân phố 4, th trấn P, huyện N, t nh Kon Tum.
8. Ông Thao B (vắng mặt)
Đ a ch : Thôn M, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum
9 Ông hổng Minh H, sinh nă

1953 (vắng

ặt)

Đ a ch : Khu II, Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum;
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Tại đơn h i i n ngày 20 tháng 8 năm 2018 và toàn bộ lời hai trong
quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Phùng Thị M trình bày:
Gia đình b M đ n Thôn I, xã PY, huyện N, t nh
n Tum từ nă 1983,
đ n năm 1986, bố ẹ nuôi của b là ông A Kl, trú tại l ng K, xã PY cho gia
đình b đất từ cầu 79 đ n giáp nh ông Ch bây giờ hi đó ông A Kl làm lán
tr n đất đ trồng ngô v lúa, th nh th ảng tranh thủ đãi v ng ở d ới suối H’
Niêng, hi đó có ông A T, trú tại l ng K, xã PY, huyện N, t nh n Tu bi t vì
ông A T cũng l n ở nhờ đ cùng đi đãi v ng Nă 1984 gia đình b bắt đầu phát
dọn tr n đất, đ n nă 1986 ông A Kl ch gia đình b hẳn ảnh đất n y thì gia
đình b phát h t Nă 1990 gia đình b trồng 400 gốc c ph tr n đất nh ng d
hông có áy t ới n n c ph ch t h t, n n chuy n qua trồng e v bời lời
phần đất giáp suối, còn phần đất gần ặt đ ờng gia đình b cho ông Hùng Th,
ông Hùng A và ông Nă
thuê đất (B ch bi t nh ông Nă
ở ngã ba H –
Gia Lai còn hông bi t rõ số nh của 03 ng ời n y) Nă 1995 đ n nă 1997
bà cho ông Diệp Bả H v b Diệp Bả Th (chồng l Đ) ở huyện S, t nh Quảng
Ngãi (không rõ đ a ch ) đổ nhờ s ng ây Nă 2001 b cho Công ty 79 ở
n
Tu ( hông rõ đ a ch ) đổ đá nhờ Nă 2002 đ n 2003 b cho Công ty T đặt
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áy đ xay đá bán ch Công ty 7 l đ ờng, thời gian n y b vẫn l
đ bán quán n ớc đ n nă 2007 b M thá dỡ quán.

nh tạ

Nă 1998 gia đình b đ ợc Ủy ban nhân dân huyện N cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số N452272 tr ng đó có thửa 02, tờ bản đồ số 18, có
diện tích l 12 512 2 nằ bên phải đ ờng h ớng đi cửa hẩu, đất của ông Tha
P l thửa 01, tờ bản đồ 18, nằ bên trái đ ờng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất n y b th chấp tại Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh Kon Tum đ vay tiền
nă 2013, đ n nă 2015 đ ợc xóa th chấp Từ tháng 5/2019 đ n nay bà M vay
tiền v gia giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N452272 cho ông Nguyễn
Ngọc Q, trú tại Thôn I, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum giữ đ l tin
B đ ợc bi t nă 2004 ông Tha P đ ợc dự án đền bù ở rộng đ ờng,
diện tích đất còn lại ông Thao P đ ợc Công ty Th đền bù và ông P bán nhà,
chuồng bò ch b H ng Th H ơng Th cùng ở hu 2, Thôn I, xã PY (hiện nay
đang sử dụng) là đã h t đất tại thửa 01 Sau đó tr ng h ảng thời gian từ nă
2005 đ n nă 2008, vợ chồng b l ăn b n
, ông P dùng bìa phô tô thửa 01
bán đất ch ông Nguyễn Văn T (Nguyễn T), ông Thao B l cán bộ đ a chính xã
lại ch sang đất của b tại thửa 02 Tháng 4/2006, ông Thao P và ông Nguyễn
Ngọc H lên nhà bà M nói bà M
giáp gianh đ ông Thao P bán đất cho ông
Nguyễn Ngọc H phần đất giáp suối, lúc đó bãi v ng hố sâu n n bà đã
giáp
gianh với mục đích đ ông H múc ao. Sau đó xã v dự án cửa hẩu hông ch
múc ao nữa Sau đó ông H lại bán 05
ặt đ ờng của b cho ông Nguyễn
Hoàng H. Khi về thấy ông Nguyễn H ng H l nh tạ tr n đất, bà hỏi thì ông
H nói là mua đất của ông H Đ n nă 2008 b thấy ông H và ông Nguyễn T xây
nhà, bà l
đơn hi u nại l n UBND xã PY, chính quyền xã PY giải quy t đất
tranh chấp hông đ ợc xây nh v trồng cây tr ng vòng 15 ng y nh ng ông T
và ông H vẫn ti p tục xây nh .
Ngày 20/8/2018, bà M hởi iện y u cầu Tòa án buộc các hộ gia đình ông
Nguyễn T v b H ng Th N, ông Nguyễn H ng H v b Nguyễn Th Q, hộ
anh H ng Đại Ph, hộ anh Đinh Công C, hộ ông Mai Th
và trả lại đất ch
gia đình b , diện tích đất n y đã đ ợc UBND huyện N cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số N452272 ng y 29/9/1998
Ông Thao P có y u cầu độc lập đề ngh Tòa án giải quy t hủy giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất của gia đình b thì bà hông đồng vì đất của b không
li n quan đ n đất của ông Thao P. Tr n đất n y b đã san ủi h t 48 000 000 đồng
(bốn
ơi tá triệu đồng) v l hai căn nh cấp 4 (Một căn nhà xây, ột căn
nh gỗ) hiện đang sử dụng B đã bán ch ông Nguyễn Duy C - Chủ t ch Uỷ ban
nhân dân xã PY 05
ặt đ ờng đ ông C l
đ ờng đi Nă 2011, bà có cho
vợ chồng anh H Văn Ph, ch H Th Ch 01 lô đất có chiều rộng h ảng 07 v
chiều d i h ảng 20 ở gần cầu 79 đ l nh tạ sinh sống. Phía sau nh của
anh H Văn Ph bà cho anh Hà Công H v ch Đinh Th Ph trồng c ph .
Tại phi n hòa giải, bà M có
i n th ơng l ợng với các hộ đã xây nh l
bà hông y u cầu các hộ thá dỡ nh
trả ch gia đình b số tiền t ơng đ ơng
với diện tích đất đang sử dụng của gia đình b .
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Tài liệu, chứng cứ nguy n đơn cung cấp ch Tòa án đ chứng minh là
GCNQSDĐ số N452272 đ ợc cấp ngày 29/9/1998 ang t n hộ b Phùng Th
M.
Bị đơn ông Nguyễn Văn T (Nguyễn T) và bà Hoàng Thị N trình bày:
Nă 2008 gia đình ông bà ua đất của ông Tha P có chiều rộng ặt
đ ờng Quốc lộ 40 l 35m v chiều d i đ n suối H’ Ni ng, hi sang nh ợng hợp
đồng ua bán đã đ ợc chính quyền xã PY xác nhận, cán bộ đ a chính đi đ đất,
ch đất, hi đó ông Tha P ch a có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nh ng
đã có hồ sơ đ đất của chính quyền xã PY. Vì đất ông ua l hố trũng n n sau
khi mua đất h ảng 01 tháng, ông thu
áy úc, xe ben đổ đất tr ng 05 ng y
li n tục nh ng hông có ai phản đối gì Sau đó gia đình ông l 01 nh ngói đ
ở nh ng đã b sập d bã nă 2009, gia đình ông b ti p tục trồng cây công
nghiệp v năm 2010 xây nhà thì bà M ới tranh chấp. Nay bà M hởi iện, gia
đình ông bà hông đồng với y u cầu hởi iện vì hi ua đất gia đình ông b
đ ợc bi t nguồn gốc đất l của ông Tha P. Gia đình ông b đồng với t quả
xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i sản của Tòa án
Bị đơn ông Nguyễn Hoàng H và bà Nguyễn Thị Q trình bày:
Nă 2008 gia đình ông bà mua của ông Nguyễn Ngọc H, trú tại Thôn 5,
th trấn P, huyện N, t nh
n Tu
ột lô đất có diện tích 05x45 với giá tiền
17 500 000 đồng (M ời bảy triệu, nă tră nghìn đồng), hai b n vi t giấy tay
v đ ợc tr ởng thôn xác nhận. hi ua đất gia đình ông b đ ợc bi t nguồn gốc
đất n y l của ông Tha P khai hoang rồi bán lại ch ông Nguyễn Ngọc H chứ
không phải của b M. Cùng nă 2008, gia đình ông bà làm nhà, bà M bi t
nh ng hông có
i n gì hi xảy ra tranh chấp, b M ới l
nh tr n đất
Gia đình ông b đồng với t quả xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i
sản của Tòa án
Bị đơn ông Đinh Công C trình bày:
Gia đình ông không mua đất của ai, nă 2007 d hông có đất ở, thấy bãi
đất trống, gia đình ông phát dọn cỏ v l nh tạ ở phía sau không có ai tranh
chấp, nă 2017 l
ti p nh gỗ phía tr ớc. Bà M hởi iện nh ng hông phải
đất của b M đề ngh Tòa án giải quy t the pháp luật v sẽ chấp h nh ọi phán
quy t của Tòa án. Gia đình ông đồng với t quả xe xét, thẩ đ nh tại chỗ
v đ nh giá t i sản của Tòa án
Bị đơn ông Mai Thế Y trình bày:
Nă 2016, gia đình ông ua ột lô đất của ông Đinh Công h, trú tại
Thôn B, xã PY, huyện N, t nh Kon Tum có diện tích 10x40m với giá tiền
45 000 000 đồng, ông mới trả đ ợc 20 000 000 đồng, hai bên ch vi t giấy tay.
Khi ua đất gia đình ông nghe nói nguồn gốc đất là của ông Thao P bán cho
ông Đinh Công h. Mua x ng đất gia đình ông làm nhà tạ đ ở đ n bây giờ.
Nay xảy ra tranh chấp, ông hẳng đ nh đất n y hông phải của b M vì vậy đề
ngh Tòa án giải quy t the pháp luật v sẽ chấp h nh ọi phán quy t của Tòa
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án. Gia đình ông đồng
sản của Tòa án

với

t quả xe

xét, thẩ

đ nh tại chỗ v đ nh giá t i

Bị đơn ông Hoàng Đại Ph trình bày:
Nă 2012 gia đình ông đổi đất với b M diện tích đất 8x12 , hai b n
hông vi t giấy tờ gì Gia đình ông l
nh tạ ở tr n đất Sau n y đ n nă
2016, thì gia đình ông đ ợc bi t nguồn gốc đất của ông Tha P hai h ang nă
1984. Bà M hởi iện, gia đình ông sẽ chấp h nh ọi phán quy t của Tòa án
Gia đình ông đồng với t quả xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i sản
của Tòa án
Tại đơn yêu cầu độc lập ngày 11/4/2019 và toàn bộ lời hai trong quá
trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập
ông Thao P trình bày:
Ông hông đồng với y u cầu hởi iện của b M vì diện tích đất n y
thuộc quyền sử dụng của gia đình ông, d gia đình ông hai h ang nh ng
UBND huyện N cấp nhầ ch gia đình b Phùng Th M. Đất này có nguồn gốc
của làng K, v nă 1960 d chạy chi n tranh n n bỏ h ang hông sử dụng
Đ n nă 1982 ông tự đi tì đất l rẫy, lúc đó tr n đất có rất nhiều cây cối nh
cây tre, le, lồ ô, cây gai, cây cỏ dại ọc u tù Vì ban ng y đi l tập th (hợp
tác xã) n n vợ chồng ông tranh thủ phát v buổi sáng sớ , cuối buổi chiều ất
h ảng 20 ng y ới x ng. Sau hi phát dọn sạch sẽ, gia đình ông trồng bắp,
ía, bí, bầu đ ăn
Nă 1998, UBND huyện N có chủ tr ơng cấp GCNQSDĐ ch các hộ
dân đang trực ti p quản l , sử dụng đất Đ n đi đ đất gồ có ông, Tha ,
Thao S, 03 ng ời cán bộ đ a chính ( hông nhớ t n) v ng ời dân l ng đi cùng đ
ch đất Ông P có ch đất đ cán bộ đ a chính cầ
áy đ
hi đi đ đất thì tr n
đất của ông vẫn đang trồng bắp ía, h a u, rau quả Do ông l ng ời dân tộc
thi u số, trình độ học lớp 1, hông hi u bi t n n cán bộ đ a chính xã đ a tập hồ
sơ đất đai y u cầu
thì ông ký và hi nhận đ ợc sổ đỏ nghĩ l x ng rồi n n cất
đi hông i tra.
Nă 2000, hộ ông hổng Minh H, hộ b Phùng Th M thả bò d tr n đất
của ông phá hoa
u n n ông ới bỏ l
rẫy chuy n sang l
nh ngủ, l
chuồng nuôi g , bò, d Nă 2001, 2002 ch Công ty 3 ở Gia ai thu bãi đ gỗ
từ b n
về Nă 2003 đ n 2005 cho Công ty cổ phần xây dựng 7 thuê bãi
nghiền đá Nă 2005 cho công ty T ở n Tu thuê 05 tháng đ l bãi nghiền
đá. Nă 2006 cho bà Ng ( hông rõ họ t n, đ a ch ) thu 03 tháng l bãi đ gỗ.
Tr ng quá trình sử dụng, ông đã l
dụng đất ch
ột số ng ời sau:

giấy tờ vi t tay chuy n quyền sử

Nă 2001, chuy n nh ợng ch ông Nguyễn Ngọc H ở thôn 5, th trấn P,
huyện N 25
ặt đ ờng é d i đ n giáp mép suối H’Ni ng với giá 15 triệu.
Nă 2007, chuy n nh ợng ch ông Nguyễn T (Nguyễn Văn T) ở Thôn I,
xã PY, huyện N 35
ặt đ ờng, với giá 70 triệu.
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Nă 2007, chuy n nh ợng ch ông Hi ng ăng T ở th trấn P, huyện N
ặt đ ờng, với giá tiền 05 triệu.

Nă 2007, chuy n nh ợng ch ông Trần H ở Thôn I, xã PY, huyện N
25
ặt đ ờng é d i đ n giáp suối, với giá 20 triệu, ông H ới đ a
6 000 000 đồng.
Nă 2007, chuy n nh ợng ch ông Nguyễn Văn Th và ông Tạ Văn Tr ở
th trấn P, huyện N ỗi ng ời 10
ặt đ ờng, với giá 10 000 000 đồng.
Trong quá trình gia đình ông sử dụng đất v hi ông bán đất ch các hộ cả
dân l ng đều bi t, b M cũng bi t v hông
i n gì. Đ n ngày 10/11/2008 bà
M ới tranh chấp với gia đình ông v tại thời đi đó ông ới đ ợc bi t đất đã
đ ợc cấp giấy chứng nhận ch b M. Bà M hông sử dụng đất đ n nă 2014 b
M l trộ v ban đ 02 nh tr n đất (01 nh xây, 01 nh tạ )
Tại đơn y u cầu độc lập ng y 11/4/2019, ông y u cầu Tòa án hủy ột
phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N452272 ang t n hộ Phùng Th M
d UBND huyện N cấp ng y 29/9/1998, đối với số thửa 02, tờ bản đồ số 18, có
diện tích l 12 512 2, y u cầu các hộ gia đình b Phùng Th M, ông H ng Đại
Ph và bà Vũ Th M, ông Đinh Công C và bà Y Y, ông Mai Th
và bà Quách
Th S thá dỡ nh v trả lại đất ch gia đình ông.
Tại phi n hòa giải ng y 07/11/2019 v tại phi n tòa ngày 20/02/2020,
ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan ông Tha P rút ột phần y u cầu ch y u
cầu hộ b Phùng Th M thá dỡ nh trả lại đất, còn các hộ hác ông hông y u
cầu thá dỡ ông sẽ tự thỏa thuận với các hộ đ giải quy t Ngày 12/5/2020, ông
Thao P có đơn xin rút ột phần nội dung tr ng đơn y u cầu độc lập l hông
y u cầu các hộ gia đình thá dỡ nh v trả lại đất, ch y u cầu Tòa án hủy ột
phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ang t n b Phùng Th M đối với thửa
đất số 02, tờ bản đồ số 18, diện tích 12 512 2.
Người đại di n của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND huy n
N trình bày:
Bìa đỏ cấp ch hộ b Phùng Th M v nă 1998 l đúng quy trình, thủ
tục the quy đ nh. Khi xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất giữa b Phùng Th
M với ông Tha P, qua t quả thanh tra hai lần của Thanh tra huyện N, UBND
huyện đã có văn bản về hủy ột phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã
cấp ch b Phùng Th M vì l d cấp sai đối t ợng, thực chất phần đất n y l
của ông Tha P. Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ch b
Phùng Th M v nă 1998 đã h t thời hạn sử dụng đất Việc gia hạn sử dụng
đất hiện nay ch a thực hiện. Tuy nhi n, đây l vụ việc tranh chấp phức tạp, é
d i v li n quan đ n nhiều ng ời đề ngh Tòa án ti n h nh i tra, xác inh cụ
th về nguồn gốc đất v xe xét hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
N452272 the đúng quy đ nh pháp luật
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Y I, chị Y H, chị Y Th1, chị Y
Th2, anh Thao Ch, anh Thao S, anh Thao T (là vợ, các con của ông Thao P):
Thống nhất với i n của ông Tha P.
9

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Hoàng Văn D đồng thời là
người đại di n theo ủy quyền của ông Hoàng Văn Đ, anh Hoàng Thái S, anh
Hoàng Văn L, anh Hoàng Văn Ng, chị Hoàng Thị U, chị Hoàng Thị D (là
chồng, các con của bà Phùng Thị M): Thống nhất với
i n của b Phùng Th
M.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị B, anh Nguyễn
Văn H, anh Nguyễn Thành H (là các con của vợ chồng ông Nguyễn T và bà
Hoàng Thị N): Thống nhất với i n của ông Nguyễn Văn T v H ng Th N.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thúy H, anh
Nguyễn Hoàng H (là các con của ông Nguyễn Hoàng H và bà Nguyễn Thị Q):
Thống nhất với i n của ông Nguyễn Hoàng H v b Nguyễn Th Q.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Y Y (là vợ ông Đinh Công C):
Thống nhất với i n của ông Đinh Công C.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Quách Thị S, anh Mai Xuân Ch
(là vợ, con của ông Mai Thế Y): Thống nhất với i n của ông Mai Th .
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị M (là vợ ông Hoàng
Đại Ph): Thống nhất với i n của ông H ng Đại Ph.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần H trình bày: Vào ngày
20/6/2007, ông ua của ông Tha P ột lô đất tại hu 2, Thôn I, xã PY, huyện
N, có chiều ngang ặt đ ờng Quốc lộ 40 là 25 , chiều d i l 110m với giá tiền
50 000 000 đồng, có tứ cận:
Phía Bắc giáp đất ông Hi ng ăng T
Phía Nam giáp đất ông Nguyễn Văn Th
Phía Đông giáp suối H’ Ni ng
Phía Tây giáp đ ờng Quốc lộ 40
T diện tích l 2 750

2

.

Khi mua hai bên có vi t giấy sang nh ợng đất. Ông bi t đất n y của ông
Thao P hai h ang nă 1984, trồng cây ì v chăn nuôi, ch các công ty thu
đất hông có ai tranh chấp. Đ l giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các b n
còn có giấy xác nhận đất của ông P, bà M v ông Đ có ký xác nhận, giấy n y
ông đã nộp ch UBND xã PY nh ng đã b ất. Mua đất x ng ông trồng 1000
cây bạch đ n đ n nă 2015 cây t có đ ờng ính h ảng 15 đ n 25c b bà M
chặt h t, ông có bá cá xã đ n lập bi n bản thu hồi áy c a.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Hiền N (là vợ ông Trần
H): Thống nhất với i n của ông Trần H.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị Như L trình bày:
V nă 2007, ch có sang nh ợng ột lô đất nông nghiệp của ông Tha
P tại Khu 2, Thôn I, xã PY, huyện N có chiều rộng ặt đ ờng 19
é d iđ n
giáp suối H’ Ni ng, có tứ cận:
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Phía Bắc giáp cầu 79
Phía Na

giáp đất ông Nguyễn Ngọc H

Phía Đông giáp suối H’ Ni ng
Phía Tây giáp đ ờng Quốc lộ 40
hi ua đất hông có tranh chấp n n hai b n ch vi t giấy tay sang
nh ợng đất với nhau Ch đề ngh Tòa án giải quy t đ ch l
thủ tục sang
nh ợng lô đất tr n
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn L (là chồng của
chị Trần Thị Như L): Thống nhất với i n của ch Trần Th Nh .
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc H trình bày:
Nă 2001, ông thấy ông Thao P, Tr ởng Thôn I có hu đất rẫy tr n đ ờng l n
cửa hẩu Pờ nay là Khu 2, Thôn I, xã PY, huyện N, nên ông ua 01 lô đất có
chiều rộng ặt đ ờng từ cống th át n ớc tới cầu 79 h ảng 70
é d i ra sau
đ n suối H’ Ni ng, với giá 16 000 000 đồng, hai b n có l
hợp đồng chuy n
nh ợng quyền sử dụng đất vào ngày 20/12/2001. Sau đó, ông l đơn xin đăng
quyền sử dụng đất và bi n bản xác inh về việc xác đ nh tứ cận thửa đất
chuy n nh ợng đ ợc ông A D - Chủ t ch UBND xã xác nhận. Khi ua đất ông
bi t chắc chắn đất n y l của ông Tha P khai hoang vì ông Thao P đang có
chuồng chăn nuôi bò và cho thuê l
bãi nghiền đá, đất đang l
thủ tục cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch ông P, việc ông Tha P sử dụng đất
đ ợc cả dân l ng đều thừa nhận. Sau hi ua đất, ông đã đ hai cái a ở phần
giáp suối, lúc đó có cả b M th ờng xuy n đ n xe việc đ a và bà M không
có
i n gì Sau đó, ông đã bán ch gia đình anh Nguyễn H ng H v ch
Nguyễn Th Q diện tích đất 5x45 v gia đình anh ch H, Q đã l nh tr n đất,
bà M bi t cũng hông có
i n gì. Đ n nă 2008, b M ới bi t đất đó nằ
tr ng giấy chứng nhận của ình ới xảy ra tranh chấp, bà M ới bắt đầu l
hai cái nh tr n đất của ông
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị B (là vợ ông Nguyễn
Ngọc H): Thống nhất với i n của ông Nguyễn Ngọc H.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đinh Công Kh trình bày:
Nă 2002, ông khai h ang diện tích đất đ l
rẫy, đ n nă 2017, ông
hông l
nữa n n chuy n nh ợng ch ông Mai Th
và bà Quách Th S có
chiều rộng ặt đ ờng Quốc lộ 40 l 10 , chiều d i 30 , với giá 45 000 000
đồng. Khi ông hai h ang v ua bán hông tranh chấp với ai Nay xảy ra tranh
chấp, ông đề ngh Tòa án giải quy t the pháp luật
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đinh Thị H, chị Đinh Thị Ng,
chị Đinh Thị T, anh Đinh Công Tr (là vợ, các con của ông Đinh Công Kh: Tòa
án đã ra thông bá đề ngh những ng ời n y có văn bản
i n v triệu tập l n
l việc lấy lời hai hai lần nh ng những ng ời n y hông đ n Tòa án v cũng
hông có i n gì.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hiêng Lăng T trình bày:
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Nă 2007, ông sang nh ợng của ông Thao P ột lô đất nông nghiệp tại
Khu 2, Thôn I, xã PY, huyện N có chiều rộng the
ặt đ ờng quốc lộ 40 l
09m, é d i đ n suối hi ua bán hông tranh chấp với ai n n ch vi t giấy
tay với nhau, ông ới trả ch ông P 5 000 000 đồng, ch a sang t n đổi chủ n n
đất n y vẫn thuộc quyền sử dụng của ông P Nay xảy ra tranh chấp, ông đề ngh
Tòa án giải quy t the pháp luật v từ chối tha gia tố tụng tại Tòa án
Người ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Hiêng Lăng T bà Y D,
chị Hiêng Thị L, chị Y H, anh Hiêng Lăng T, chị Hiêng Thị T trình bày:
Gia đình thống nhất từ chối tham gia tố tụng, sau này Tòa án giải quy t
k t quả nh th n thì gia đình tự liên hệ với ông P đ tự giải quy t giữa các
bên.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Th trình bày:
Nă 2007, ông ua của ông Tha P 01 lô đất có chiều rộng ặt đ ờng
quốc lộ 40 l 10 , chiều d i 118m tại hu 2, Thôn I, xã PY, huyện N. Nă
2008 bà M hởi iện nh ng thực t đất n y của ông Tha P khai hoang từ nă
1982, trồng cây ì, chăn nuôi v ch công ty thu hông có ai tranh chấp Vì
vậy, đề ngh Tòa án giải quy t ch gia đình tôi l đ ợc bìa đỏ
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị K (là vợ ông
Nguyễn Th): Thống nhất với i n của ông Nguyễn Th.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tạ Văn Tr trình bày:
Nă 2007, ông ua của ông Tha P 01 lô đất có chiều rộng 10 , kéo dài
từ ặt đ ờng đ n suối tại hu 2, Thôn I, xã PY, huyện N, khi mua không có ai
tranh chấp gì Đ n nă 2008, ông Nguyễn Văn T và ông P làm xong thủ tục
sang nh ợng tại UBND xã PY, chuy n hồ sơ l n UBND huyện thì phát hiện bìa
đỏ cấp nhầ ch b Phùng Th M. Vào ngày 10/11/2008, bà M bi t đ ợc đất
đ ợc cấp tr ng giấy chứng nhận của ình n n bà M ới bắt đầu đi hởi iện
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị H, chị Tạ Thị H, anh
Tạ Văn H (là vợ, các con ông Tạ Văn Tr): Thống nhất với
i n của ông Tạ
Văn Tr.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Duy C, bà Khổng Thị
Tr, chị Nguyễn Thị Như Tr, anh Nguyễn Duy Th trình bày:
Gia đình ông có ua lại một thửa đất của ông Tạ Văn Tr có diện tích
07x90m, với giá 20 000 000 đồng đ l đ ờng đi v rẫy, đất này ông Tạ Văn
Tr mua của ông Thao P. Khi các bên có tranh chấp, do nhu cầu v gia đình đã
san ủi làm đ ờng đi v rẫy nên ông thỏa thuận trả cho bà M số tiền 10.000.000
đồng, thực t diện tích đất này không nằm trong diện tích đất tranh chấp giữa
các đ ơng sự trong vụ án. Vì vậy gia đình ông hông có yêu cầu gì và sẽ chấp
hành mọi phán quy t của Tòa án.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc Q trình bày:
Hiện nay, ông đang giữ bìa đỏ của b M đ đả bả tr ng việc bà M vay của
ông số tiền 100 000 000 đồng. Việc vay
ợn tiền giữa ông với b M không
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li n quan đ n ai Việc các b n đ ơng sự tranh chấp diện tích đất tr ng bìa đỏ của
bà M hiện nay ông đang giữ thì ông hông có
i n gì Ông sẽ chấp h nh ọi
phán quy t của Tòa án
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Hà Văn Ph và chị Hà Thị Ch
trình bày:
Nă 2011, vợ chồng anh ch có xin của vợ chồng b Phùng Th M ột
ảnh đất giáp cầu 79 b n phải đ ờng h ớng đi cửa hẩu PY đ l
nh tạ
sinh sống Gia đình anh ch có 03 c n nhỏ đều đang đi học n n đề ngh Tòa án
hông đ a v tha gia tố tụng. Gia đình anh ch hông tranh chấp đất với b M
n n sẽ chấp h nh ọi phán quy t của Tòa án, hông y u cầu Tòa án ti n h nh
hòa giải v thống nhất với với t quả xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá tài
sản của Tòa án nhân dân t nh n Tum.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Hà Kông H và chị Đinh Thị
Ph trình bày:
Vì gia đình hó hăn hông có đất l v ờn n n anh ch có xin b M đất
phía sau nhà anh H Văn Ph đ trồng c ph , hiện tại có 37 cây c ph 03 nă
tuổi é phát tri n Phần đất n y nằ tr ng bìa đỏ của b M, gia đình anh ch
hông tranh chấp với b M nên sẽ chấp h nh ọi phán quy t của Tòa án và đề
ngh Tòa án hông ti n h nh hòa giải.
Tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và biên bản định giá tài sản ngày
12/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xác định được:
- Đơn giá đất đ ợc áp dụng the Quy t đ nh 30/2019/QĐ-UBND ngày
31/12/2019 của UBND t nh
n Tu về ban h nh bảng giá đất đ nh ỳ 5 nă
(2020-2024) tr n đ a b n t nh n Tu
- Đơn giá nh , công trình xây dựng đ ợc áp dụng the Quy t đ nh số
26/2019/QĐ-UBND ng y 19/12/2019 của UBND t nh
n Tu về việc ban
h nh bảng đơn giá nh , công trình xây dựng nă 2020 tr n đ a b n t nh
n
Tum.
- Đơn giá cây trồng đ ợc áp dụng the Quy t đ nh số 24/2019/QĐ-UBND
ng y 19/12/2019 của UBND t nh
n Tu về việc ban h nh bảng đơn giá các
l ại cây trồng nă 2020 tr n đ a b n t nh n Tu
Toàn bộ diện tích đất đang tranh chấp l đất trồng cây lâu nă theo
GCNQSDĐ đ ợc cấp ch hộ b Phùng Th M, số: N452272 d UBND huyện N
cấp ng y 29/9/1998, số thửa 02, tờ bản đồ số 18, có diện tích l 12.512m2 tại
khu II Thôn I, xã PY, huyện N, t nh n Tu .
- Cách tính 1: Xác đ nh the giá th tr ờng ( hả sát giá đất đang gia
d ch ua bán tại hu vực cần đ nh giá cụ th l giá đất của 03 lô liền ề có tại
hu vực đ nh giá): 183 9 ét ngang x 8 000 000 đồng = 1 471 200 000 đồng
- Cách tính 2 (Xác đ nh the giá Nh n ớc): 12.512m2 x 9 000 đồng =
112 608 000 đồng
Tr n đất có các t i sản ba gồ :
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* Hộ anh Hà Kông H và chị Đinh Thị Ph:
+ Cây trồng: Cây c ph (03 nă
22 200 000 đồng

tuổi): 37 cây x 600 000 đồng =

* Hộ anh Hà Văn Ph và chị Hà Thị Ch:
+ Đất:
- Cách tính 1: 21 9

ét ngang x 8 000 000 đồng = 175 200 000 đồng

- Cách tính 2: 717.2 m2 x 9 000 đồng = 6 454 800 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh tạ : t cấu
đồng = 6 085 057 đồng

ái lợp tôn, x gồ gỗ, nền đất: 38 745

2

x 157.054

- Nh tạ : t cấu ái lợp tôn, x gồ gỗ, xung quanh xây t ờng gạch ca
0,9 , còn lại phần tr n l t ờng gỗ, nền láng xi ăng: 43 2 x 622 305 đồng =
26 759 115 đồng
- Mái hi n: lợp tôn, xung quanh xây t ờng gạch ca 0,7
B40: 11m2 x 506 040 đồng = 5 566 440 đồng
- Sân phơi: s n gỗ: 19

2

còn lại l l ới

x 202 500 đồng = 3 847 500 đồng

+ Cây trồng: Chuối (03 nă

tuổi): 07 cây x 80 000 đồng = 560 000 đồng

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 7 1

ét ngang x 8 000 000 đồng = 56 800 000 đồng

- Cách tính 2: 316.9 m2 x 9 000 đồng = 2 852 100 đồng
* Hộ anh Mai Thế Y và chị Quách Thị S:
+ Đất:
- Cách tính 1: 10 mét ngang x 8 000 000 đồng = 80 000 000 đồng
- Cách tính 2: 472.5 m2 x 9 000 đồng = 4 252 500 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh : t cấu ái lợp tôn, vách ván gỗ, nền xi
đồng = 17 305 237 đồng

ăng: 74 34

2

x 232.785

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 1 4

ét ngang x 8 000 000 đồng = 11 200 000 đồng

- Cách tính 2: 68.5 m2 x 9 000 đồng = 616 500 đồng
* Hộ anh Đinh Công C và chị Y Y:
+ Đất:
- Cách tính 1: 10

ét ngang x 8 000 000 đồng = 80 000 000 đồng

- Cách tính 2: 505.9 m2 x 9 000 đồng = 4 553 100 đồng
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+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh tạ :
t cấu ái lợp tôn, vách ván gỗ, nền xi
232 785 đồng = 13 187 270 đồng

ăng: 56 65

2

x

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 1 7

ét ngang x 8 000 000 đồng = 13 600 000 đồng

- Cách tính 2: 89.1 m2 x 9.000 đồng = 801 900 đồng
* Hộ anh Hoàng Đại Ph và chị Vũ Thị M:
+ Đất:
- Cách tính 1: 08

ét ngang x 8 000 000 đồng = 64 000 000 đồng

- Cách tính 2: 423.3 m2 x 9 000 đồng = 3 809 700 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh tạ : t cấu
đồng = 5 273 873 đồng

ái lợp tôn, vách ván gỗ, nền đất: 33 58

2

x 157.054

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 9 7

ét ngang x 8 000 000 đồng = 77 600 000 đồng

- Cách tính 2: 553.4 m2 x 9 000 đồng = 4 980 600 đồng
* Hộ bà Phùng Thị M:
+ Đất:
- Cách tính 1: 05 mét ngang x 8 000 000 đồng = 40 000 000 đồng
- Cách tính 2: 297.8 m2 x 9 000 đồng = 2 680 200 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh : t cấu t ờng xây gạch, ái lợp tôn, nền lát gạch cera ic (đơn giá
nh : 611 004 đồng + đơn giá gạch cera ic: 150 000 đồng): 29 50m2 x 761.004
đồng = 22 449 618 đồng
* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 05

ét ngang x 8 000 000 đồng = 40 000 000 đồng

- Cách tính 2: 306.4 m2 x 9 000 đồng = 2 757 600 đồng
* Hộ anh Nguyễn Hoàng H và chị Nguyễn Thị Q:
+ Đất:
- Cách tính 1: 08 mét ngang x 8 000 000 đồng = 64 000 000 đồng
- Cách tính 2: 503.1 m2 x 9 000 đồng = 4 527 900 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh :
t cấu xây gạch, ái lợp tôn, nền xi
2
67.50m x 622 305 đồng = 42 005 588 đồng
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ăng v gạch cera ic:

- Mái hi n:

2

t cấu tôn sắt: 79 54

x 225.000 đồng = 17 896 500 đồng

- Gi ng đ o: sâu 11m (không có buy): 11m2 x 450.000 đồng = 4 950 000
đồng
* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 3 8

ét ngang x 8 000 000 đồng = 30 400 000 đồng

- Cách tính 2: 254.3 m2 x 9 000 đồng = 2 288 700 đồng
* Hộ bà Phùng Thị M:
+ Đất:
- Cách tính 1: 05 mét ngang x 8.000.000 đồng = 40.000.000 đồng.
- Cách tính 2: 345 m2 x 9.000 đồng = 3.105.000 đồng.
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh tạ : K t cấu cột gỗ, vách ván, tôn, nền xi
đồng = 10.824.503 đồng.

ăng: 46 50

2

x 232.785

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 9.5 mét ngang x 8.000.000 đồng = 76.000.000 đồng.
- Cách tính 2: 688.2 m2 x 9.000 đồng = 6.193.800 đồng.
* Hộ ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng Thị N:
+ Đất:
- Cách tính 1: 35 mét ngang x 8.000.000 đồng = 280 000 000 đồng
- Cách tính 2: 2,851.4 m2 x 9 000 đồng = 25 662 600 đồng
+ Nhà, công trình xây dựng:
- Nh chính: t cấu xây gạch, trần tôn,
53m x 2 400 600 đồng = 127 231 800 đồng

ái lợp tôn, nền gạch cera ic:

- Nh ngang: t cấu xây gạch, hông trần,
36m x 1 779 350 đồng = 64 056 600 đồng

ái lợp tôn, nền gạch bát tr ng:

2

2

- Nh vệ sinh,
10 736 352 đồng

t cấu t ờng gạch,

ái b tông: 3 52

2

x 3 050 100 đồng =

+ Cây trồng:
- Cây c ph (10 nă

tuổi): 250 cây x 600 000 đồng = 150 000 000 đồng

- Cây sầu ri ng (02 nă

tuổi): 04 cây x 358 000 đồng = 1 432 000 đồng

- Cây dừa (10 nă

tuổi): 02 cây x 860 000 đồng = 1 720 000 đồng

- Cây qu t (10 nă

tuổi): 03 cây x 500 000 đồng = 1 500 000 đồng

- Cây chô

chô

- Cây x i (03 nă

(03 nă

tuổi): 02 cây x 260 000 đồng = 520 000 đồng

tuổi): 05 cây x 260 000 đồng = 1 300 000 đồng
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- Cây ổi hông hạt (07 nă

tuổi): 08 cây x 242 000 đồng = 1 936 000 đồng

* Đất trống tiếp theo:
- Cách tính 1: 42 8

ét ngang x 8 000 000 đồng = 342 400 000 đồng

- Cách tính 2: 2,829.6 m2 x 9 000 đồng = 25 466 400 đồng
* Tại phi n tòa, nguy n đơn hông rút đơn hởi iện, các đ ơng sự hông
thỏa thuận đ ợc với nhau về việc giải quy t vụ án
* Ý i n của uật s :
Đề ngh Tòa án căn cứ các quy đ nh của uật đất đai, Bộ luật dân sự đ
giải quy t: Buộc 05 hộ gia đình gồ ông Nguyễn T v b Trần Th N, ông
Nguyễn H ng H v b Nguyễn Th Q, ông Hoàng Đại Ph, ông Đinh Công C,
ông Mai Th
phải thá dỡ vật i n trúc tr n đất đ trả lại đất ch b M.
Tr ờng hợp hông thá dỡ đ ợc vật i n trúc tr n đất thì phải thanh toán cho bà
M giá tr đất the
t quả đ nh giá ng y 05/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện
Ngọc Hồi
* Tại phi n tòa, đại diện Viện i

sát nhân dân t nh

n Tu

phát bi u

i n:
Về việc tuân the pháp luật của Thẩ phán, Hội đồng xét xử v Th
phi n tòa tr ng quá trình giải quy t vụ án
từ hi thụ l ch đ n tr ớc thời
đi HĐXX ngh án: Đã chấp h nh đúng v đầy đủ các quy đ nh của Bộ luật Tố
tụng dân sự.
Việc chấp h nh pháp luật của ng ời tha gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ
quyền v nghĩa vụ tố tụng the quy đ nh của Bộ luật Tố tụng dân sự
Về việc giải quy t vụ án:
Căn cứ h ản 9 Điều 26, Điều 34, Điều 37, h ản 1 Điều 147, h ản 1
Điều 157, Điều 165, Điều 244 Bộ uật tố tụng dân sự nă 2015; Điều 5 uật
đất đai nă 1993 đề ngh Hội đồng xét xử sơ thẩ
hông chấp nhận y u cầu
hởi iện của nguy n đơn b Phùng Th M; chấp nhận ông Tha P (Thao Pâ,
Thao Ph, A P) tự nguyện rút ột phần y u cầu độc lập về: y u cầu nguy n đơn
Phùng Th M phải thá dỡ nh tr n đất v trả đất ch ông Tha P, đề ngh Hội
đồng xét xử sơ thẩ đình ch xét xử đối với 02 y u cầu độc lập n y; Đề ngh
Hội đồng xét xử sơ thẩ chấp y u cầu độc lập của ông Tha P, tuy n huỷ ột
phần “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số N452273 ngày 29/9/1998 m Uỷ
ban nhân dân huyện N đã cấp ch hộ b Phùng Th M đối với diện tích đất
12.512 m2 ở thửa số 02, tờ bản đồ số 18 thuộc xã PY, huyện N, t nh
n Tu ;
Buộc nguy n đơn Phùng Th M phải ch u án phí dân sự sơ thẩ , chi phí xe xét
thẩ đ nh tại chỗ, chi phí đ nh giá t i sản the quy đ nh pháp luật
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Căn cứ v các t i liệu, chứng cứ có tr ng hồ sơ vụ án đã đ ợc i
tra
xem xét tại phi n tòa, t quả tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận
đ nh:
[1] Về quan hệ tranh chấp, thẩ quyền giải quy t: Vụ án tranh chấp
quyền sử dụng đất đ ợc thụ l giải quy t the h ản 9 Điều 26 Bộ luật Tố tụng
dân sự v có y u cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Uỷ ban nhân
dân huyện N, t nh
n Tu là quy t đ nh cá biệt, d vậy, căn cứ Điều 34 Bộ
luật Tố tụng dân sự v h ản 4 Điều 32 uật Tố tụng h nh chính, vụ án thuộc
thẩ quyền giải quy t của Tòa án nhân dân t nh n Tu
[2] Về nội dung vụ án:
[2.1] Tại phi n hòa giải ng y 07/11/2019 v tại phi n tòa ngày
20/02/2020, ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan ông Tha P rút ột phần
y u cầu độc lập ch y u cầu hủy ột phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ang t n b Phùng Th M v y u cầu hộ b Phùng Th M thá dỡ nh trả lại đất,
còn các hộ hác ông hông y u cầu thá dỡ nhà ông sẽ tự thỏa thuận với các hộ
đ giải quy t Ngày 12/5/2020, ông Thao P có đơn xin rút ột phần nội dung
tr ng đơn y u cầu độc lập l hông y u cầu các hộ gia đình thá dỡ nh v trả
lại đất, ch y u cầu Tòa án hủy ột phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ang t n b Phùng Th M đối với thửa đất số 02, tờ bản đồ số 18, diện tích
12.512m2. Tr ng thời gian ngh án ng y 25/5/2020 b Phùng Th M nộp đơn xin
rút ột phần đơn hởi iện, hông hởi iện đối với các hộ gia đình ông Đinh
Công C, Mai Th Y v H ng Đại Ph. Xét thấy việc rút ột phần đơn hởi iện
của b M và việc rút ột phần y u cầu của ông Tha P l tự nguyện, hông trái
quy đ nh pháp luật, các b đơn, ng ời có quyền lợi nghĩa vụ li n quan hông có
i n gì Căn cứ Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX chấp nhận v đình
ch đối với ột phần y u cầu hởi iện của b Phùng Th M và ột phần yêu
cầu độc lập của ông Tha P.
[2.2] Xe

xét y u cầu hởi iện của nguy n đơn thấy rằng:

[a] Xem xét về nguồn gốc đất tranh chấp:
Bà Phùng Th M cho rằng diện tích đất hiện đang tranh chấp thuộc quyền
sử dụng của gia đình b có nguồn gốc đ ợc bố nuôi là ông A Kl ng ời làng K cũ
ch gia đình b từ nă 1986 Đ chứng minh cho yêu cầu của mình bà M cung
cấp lời hai cũng nh giấy xác nhận của một số ng ời là ông A Kl (đã ch t nă
2016), ông A D, bà Y Ph, anh A L, ông A T, ông Phan L, ông Thao B và yêu
cầu Tòa án đ a những ng ời này vào tham gia tố tụng với t cách ng ời làm
chứng.
Mặc dù, ông A Kl có trình bày về việc cho bà M đất nh ng bản trình bày
không ghi thời gian và là bản phô tô, Tòa án đã y u cầu nh ng b M không cung
cấp đ ợc bản gốc. Tại bản trình b y n y cũng nh tại bản gốc giấy cam k t do
Thanh tra huyện N cung cấp không ghi v trí, tứ cận đất cho và có ghi thì v trí
cũng hông cụ th , rõ r ng hi đ ợc Thanh tra huyện N làm việc, ông A Kl
khẳng đ nh việc bà M sử dụng đất này hay không thì ông không bi t Đ n nă
2008 bà M đ n gặp nhờ ông ký giấy xác nhận về việc ch đất (biên bản làm việc
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ngày 18/3/2011).
Đối với bà Y Ph, anh A L là vợ và con của ông A Kl, ch nghe nói về việc
ông A Kl cho bà M đất v hông xác đ nh đ ợc v trí đất ch Đối với ông A T
cũng xác nhận về việc ông A Kl có cho bà M đất nh ng hông bi t cho v trí
nào, khẳng đ nh không ký giấy tờ li n quan đ n đất đai của ông A Kl đối với bà
Phùng Th M (biên bản làm việc ngày 19/01/2011 và ngày 27/10/2011 - bút lục
69 và 457). Tại biên bản làm việc ngày 09/3/2011, ông A T khẳng đ nh không
vi t giấy xác nhận ngày 21/10/2008 và ông không bi t ông A Kl cho bà M đất
chỗ nào.
Đối với ng ời làm chứng ông A D: Khi làm việc với cơ quan chuy n ôn
cũng nh Tòa án đều hai đất tranh chấp của ông Thao P khai hoang (Bi n bản
đối chất giữa ông Thao P và ông A D ng y 25/11/2019 tại Tòa án nhân dân t nh
Kon Tu , bản tự hai của ông D ngày 25/11/2019). Lý do ông hai đất của bà
M là do bà M nhờ ông hai nh vậy, toàn bộ giấy xác nhận cũng nh đơn từ
đánh áy đều do bà M soạn sẵn ông ch ký và bà M gửi đ n Tòa. Lời khai này
phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ hầu h t đơn từ của ông A D đều do
bà M gửi đ n Tòa án (gửi bằng đường bưu đi n có tên người gửi là bà M).
Nh ng tại phiên tòa ngày 20/02/2020, ông A D lại cho rằng nội dung làm việc
ngày 25/11/2019 tại Tòa án nhân dân t nh Kon Tum ông b Thẩm phán chủ tọa
ép buộc khai, tuy nhiên sau đó hi đ ợc Luật s v i m sát viên hỏi, ông A D
lại khẳng đ nh không b ai ép buộc khai trong quá trình giải quy t vụ án T ơng
tự, ngay sau khi Tòa án triệu tập ông Thao L với t cách ng ời làm chứng, bà M
cung cấp đ n Tòa án bản tự khai của ông Thao L với nội dung xác nhận đất của
bà M và xin vắng không tham gia tố tụng tr ng hi tr ớc đây l
việc với
UBND xã PY ông Thao L hai đất của ông Thao P (Bản hai t ờng trình từ đầu
của ông Thao L - BL 474). Cùng với đơn hởi kiện, bà M cung cấp đ n Tòa án
đơn xin rút chữ
tr ng đơn xác nhận đất của ông Khổng Minh H ngày
01/01/2015 (bản phô tô) với nội dung xác nhận đất của bà M, nh ng hi cơ quan
chuyên môn, Tòa án làm việc, ông Khổng Minh H đều hai đất của ông Thao P
khai hoang, còn việc xác nhận tr ớc đây ch b M l hông đúng (bi n bản xác
minh ngày 12/8/2019 – BL 343, bản tự khai ngày 13/01/2020). Nh ng tại phiên
tòa ngày 20/02/2020, bà M cung cấp đ n Tòa án bản trình bày và xin vắng mặt
của ông Khổng Minh H với nội dung khẳng đ nh đất tranh chấp của bà M.
Ri ng ng ời làm chứng ông Phan L, ông Thao B nguyên là cán bộ liên
quan đ n việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không nắ rõ đ ợc
nguồn gốc đất; ch H ng Th H ơng Th nă 2006 ới ua đất đ n ở tại hu
vực đó, ch Nguyễn Th Thúy Ng về từ nă 2002 hông bi t về nguồn gốc ban
đầu của đất tranh chấp
Thấy rằng, hầu h t những t i liệu, chứng cứ xác nhận về nguồn gốc đất
đều l bản phô tô, b M hông cung cấp đ ợc bản gốc, lời hai của những ng ời
l
chứng có nhiều âu thuẫn, thay đổi li n tục tr ng quá trình giải quy t vụ
án, hông có cơ sở cụ th , rõ r ng xác đ nh diện tích đất ông A Kl cho bà M là
v trí đất hiện nay đang tranh chấp
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Về phía ông Tha P ặc dù có nhiều lời hai hông thống nhất về thời
đi
hai h ang nh ng về nguồn gốc đất tranh chấp xác đ nh đ ợc d gia đình
ông khai hoang tr ớc thời đi
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nă
1998, đ ợc những ng ời dân sống lâu nă tại hu vực đất tranh chấp xác nhận,
đ ợc các cấp chính quyền đ a ph ơng l
rõ, h n t n phù hợp với lời hai
của những ng ời ua bán đất với ông Tha P v những ng ời n y hiện hay
đang trực ti p sử dụng tr n diện tích đất tranh chấp
[b] Về quá trình sử dụng đất:
Bà M ch rằng gia đình b sử dụng đất trồng e v bời lời phần đất giáp
suối, còn phần đất gần ặt đ ờng cho các cá nhân nh ông Hùng Th, ông Hùng
A v ông Nă
thuê đất nh ng hông bi t đ a ch của những ng ời n y Nă
1995 đ n nă 1997 bà cho ông Diệp Bả H v b Diệp Bả Th (chồng l Đ) ở
huyện S, t nh Quảng Ngãi ( hông rõ đ a ch ) đổ nhờ s ng ây Nă 2001 b
cho Công ty 7 ở n Tu ( hông rõ đ a ch ) đổ đá nhờ Nă 2002 đ n 2003 b
cho Công ty T đặt áy đ xay đá bán ch Công ty 7 l
đ ờng Tuy nhi n, b
M hông cung cấp đ ợc đ a ch của những cơ quan, tổ chức n y, hông có giấy
tờ về việc thu đất, ch có giấy xác nhận của b Ng nh ng b Ng không đồng
l
chứng ch b M tại phi n tòa Ông hổng Quang N hai đ ợc b M thuê
trồng e nă 2007 (giấy xác nhận ng y 03/11/2019 – BL 434) l
âu thuẫn
với lời hai của b M tại bi n bản lấy lời hai ng y 18/10/2019 – BL 418 khai
trồng e từ nă 1997 Tại Công văn 130/CV-UBND ngày 06/11/2019, UBND
xã PY hẳng đ nh hông có việc từ nă 1998 đ n 2002 b M ch ông Thu Đ và
ông Diệp Bả H thu đất đổ s ng ây v từ nă 2001 đ n 2002 ch ông T i E
và ông Hùng Th ở Gia ai thu đổ gỗ hông phải ở v trí đang tranh chấp
Ông P ch rằng sau hi hai h ang, ông l
nh ngủ, l
chuồng nuôi
bò, d v chăn thả gia súc, nă 2002, 2003 ch Công ty 7 thu nghiền đá Nă
2005 cho công ty T thu nghiền đá, hợp đồng 05 tháng Nă 2006 ch b Ng
(không rõ họ t n, đ a ch )
ợn đất đổ gỗ 03 tháng i n quan đ n nội dung n y,
UBND xã PY đã cung cấp ch Tòa án giấy tờ về việc Công ty 7 và Công ty T
thu đất của ông P d đ ơng sự nộp tr ng qúa trình giải quy t tranh chấp đất đai
tại xã (B 471, 472, 477) Tại Công văn số 1849/UBND-TNMT ngày
05/11/2019, UBND huyện N hẳng đ nh Công ty 7 có l
đ ờng đ ạn N – D
tr ng thời gian từ nă 1998 đ n nă 2005
Đ l
rõ việc thu đất của các công ty, Tòa án cũng đã ti n h nh xác
minh thì Công ty 7 hiện đã b thu hồi giấy chứng nhận đăng
d anh nghiệp
hông còn h ạt động, hông xác inh đ ợc cá nhân n bi t về việc thu đất,
công ty T hẳng đ nh hông thu đất nh ng xác nhận trạ nghiền đá
công ty
7 đặt l b n phải đ ờng h ớng đi cửa hẩu quốc t PY là phù hợp với các giấy
tờ Công ty 7 thu đất của ông P tr n diện tích đất đang tranh chấp
Ngoài ra, trong quá trình sử dụng đất từ nă 2001 đ n nă 2008, ông P
đã bán đất cho nhiều ng ời, sau khi mua bán, những ng ời này sử dụng trồng
cây v l
nh tr n đất nh ng b M không có ý ki n gì trong khi nhà bà M ở
gần đó (khoảng 400 mét) Đ n nă 2008 ông Nguyễn Ngọc H làm thủ tục đăng
ký quyền sử dụng đất thì đ ợc bi t đất n y đã cấp bìa đỏ cho bà M, bi t đ ợc
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việc này bà M mới tranh chấp với các hộ ua bán đất và bà M mới làm 02 nhà
tr n đất, nội dung này phù hợp với lời khai của các b n ua đất, dân làng xác
nhận, các cơ quan chuy n ôn xác inh, l rõ Đặc biệt nă 2006, ông Thao
P và ông Nguyễn Ngọc H l n nh nhờ b M ký giáp gianh phần đất giáp suối đ
ông Thao P bán đất ch ông Nguyễn Ngọc H, bà M hẳng đ nh b có
giáp
gianh với ục đích đ ông H múc ao vì lúc đó là bãi v ng hố sâu Vì vậy, việc
giáp gianh giữa các b n l có thật Điều n y th hiện, b M hẳng đ nh đất
tranh chấp l của ình nh ng lại
giáp gianh đ ông P bán đất ch ông H lấy
tiền l h n t n âu thuẫn
i n quan đ n vấn đề bồi th ờng đất ông Thao P đã hai, tại danh sách
thu hồi đất – BL 462, 463 kèm theo Quy t đ nh thu hồi đất của UBND t nh số
589/QĐ-UB ngày 04/5/2004 – BL 464 ông Thao P và bà Phùng Th M đều có
trong danh sách nh ng hông li n quan đ n thửa đất đang tranh chấp Hơn nữa,
Ban quản l hu inh t t nh
n Tu
hẳng đ nh v trí thửa đất 02, tờ bản đồ
18 hông b ảnh h ởng, nên không phải thu hồi đất, lập ph ơng án bồi th ờng
(công văn 116/BQ
T-XDTNMT ngày 21/02/2020).
[c] Về việc đăng ,
hai quyền sử dụng đất:
Căn cứ v lời hai của các b n đ ơng sự v lời hai của những ng ời
l
chứng có tại hồ sơ đều hẳng đ nh: Thực hiện the Ch th số 10 của Thủ
t ớng Chính phủ, nă 1998 UBND huyện N có chủ tr ơng cấp GCNQSDĐ ch
các hộ dân đang trực ti p quản l , sử dụng đất Quá trình cấp GCNQSDĐ đ ợc
UBND xã PY thông báo công khai, khi đ đạc đất thì các hộ dân ch đất cho
đ n đ đạc, đ lập bản đồ Tr ng đợt này bà M và ông P đều đ ợc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất Đối với thửa đất số 02 đã cấp giấy chứng nhận
cho bà M, ông P khẳng đ nh ông trực ti p đi cùng đ n đ đạc ch thửa đất này
đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà M không trực ti p đi ch
đất, việc này cả dân l ng đều bi t, ông A D có đi cùng đ n đ đạc nh ng hi đ
thửa đất này ông D ngồi trong nhà bà M không trực ti p đ đất. Tuy nhiên, do
trình độ hi u bi t còn thấp, nên khi cán bộ đ a chính xã đ a tập hồ sơ đất đai y u
cầu
thì ông
v khi nhận đ ợc giấy chứng nhận ông không ki m tra lại nên
không bi t đất đã cấp nhầm cho bà M. Lời khai này phù hợp với lời khai của
ông A D l ng ời làm chứng có mặt tr ng đ n đi đ đạc hi đ ợc Tòa án, cơ
quan chuyên môn làm việc khẳng đ nh hi đ thửa đất 02 do vào buổi tr a, trời
nắng nên ông ngồi uống n ớc trong nhà bà M (Giấy thông thuộc lại đất ông
Thao P của ông D ngày 24/10/2008 – BL 466, 467, biên bản đối chất và bản
tự khai ngày 25/11/2019). Ngoài ra, tổng diện tích đất đ ợc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất giữa hai hộ gia đình ông Tha P và bà Phùng Th M có sự
chênh lệch so với quy đ nh tại Điều 44 uật đất đai nă 1993. Vào thời đi
gia đất (nă 1998) hộ gia đình b M đã v ợt quá hạn ức đất nông nghiệp
đ ợc gia l 11 600 2, còn hộ ông Tha P thì ới đ ợc gia đất đạt gần 1/3
hạn ức đất đ ợc gia
Xét thấy, vụ án này tranh chấp kéo dài từ nă 2008, những ng ời dân
sống lâu nă tại hu vực, những ng ời ua bán, sinh sống tr n diện tích đất
tranh chấp, những ng ời đại diện ch tổ chức chính quyền, đ n th tại đ a
ph ơng đều xác nhận đất tranh chấp do ông P hai h ang, sử dụng l
chuồng
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nuôi bò, dê và cho các cá nhân thuê (Bi n bản l
việc ng y 18/7/2014, Nhân
chứng về việc tranh chấp đất đai của ông hổng Minh H ngày 23/10/2008 – BL
470, Bi n bản l
việc ng y 27/10/2011 tại UBND xã PY – BL 69, Bi n bản
l
việc giải quy t tranh chấp đất đai của Phòng t i nguy n ôi tr ờng ng y
18/7/2014 – BL 456). Vợ của ông hổng Minh H là bà Y Th, ông Thao X cũng
hẳng đ nh nguồn gốc đất của ông Tha P, do ông Thao P canh tác, sử dụng,
chứ hông phải đất của b M (Bi n bản xác inh ng y 28/3/2011, bi n bản l
việc ng y 18/3/2011) Quan trọng, trong quá trình giải quy t các cơ quan ban
ng nh đ a ph ơng đều khẳng đ nh đất có nguồn gốc của ông Thao P khai hoang
và sử dụng (Giấy xác nhận về việc xác nhận nguồn gốc thửa đất số 02, tờ bản đồ
18, số QSDĐ N452273 ng y 13/9/2010 của UBND xã PY – BL 120, Công văn
130/CV-UBND ng y 06/11/2019 của UBND xã PY – BL 476).
[2.3] Đối với yêu cầu độc lập hủy GCNQSDĐ của ông Thao P: Căn cứ tài
liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án v tr n cơ sở ý ki n của Thanh tra huyện N tại
Bá cá số 10/BC-TTr ngày 07/4/2011 – BL 118, Bá cá số 41/BC-TTr ngày
23/11/2015 của Thanh tra huyện N về việc i tra, đề xuất giải quy t đơn i n
ngh của b Phùng Th M – BL 116, Văn bản số 992/UBND-NC ngày
03/12/2015 của UBND huyện N về việc hủy ột phần giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cấp ch b Phùng Th M hông đúng quy đ nh - BL 119, Công văn
số 10/CV-TNMT ng y 29/12/2017 của Phòng t i nguy n v
ôi tr ờng huyện
N – BL 71 đều hẳng đ nh việc UBND huyện N cấp GCNQSDĐ ch gia đình
bà M l đúng quy trình thủ tục nh ng d tr ng quá trình xét cấp đất Hội đồng t
vấn gia đất của UBND xã PY thi u sự i
tra thực t các thửa đất n n dẫn
đ n việc cấp GCNQSDĐ hông đúng đối t ợng, cấp GCNQSDĐ ch b Phùng
Th M l n diện tích đất của ông Tha P đã hai h ang, sử dụng. Hiện nay, giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của bà M đã h t hạn, d đó, cần thi t phải hủy
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phùng Th M đối với diện tích đất đã
cấp nhầm. Vì vậy, yêu cầu độc lập của ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là
có cơ sở cần đ ợc chấp nhận.
[2.4] Từ những căn cứ n u tr n, HĐXX xét thấy thửa đất số 02, tờ bản đồ
số 18, diện tích 12.512m2 d gia đình ông Thao P khai hoang, sử dụng nh ng b
cấp nhầm cho bà Phùng Th M v nă 1998 D đó, y u cầu khởi kiện của bà
Phùng Th M l hông có cơ sở đ chấp nhận. Đối với yêu cầu độc lập của ông
Thao P l có cơ sở cần đ ợc chấp nhận.
Tuy nhiên, tại Công văn số: 1118/UBND-TNMT ngày 25/5/2020 của Uỷ
ban nhân dân huyện Ng khẳng đ nh v trí đất đang tranh chấp tại thửa đất số 02,
tờ bản đồ số 18, diện tích 12.512m2 thuộc đất quy hoạch đất th ơng ại nên sẽ
hông đ ợc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; trong quá trình
quản lý sử dụng thửa đất này xảy ra tình trạng chuy n nh ợng quyền sử dụng
đất trái phép bằng giấy tờ vi t tay và một số nhận chuy n nh ợng đã tự ý xây
dựng nhà ở và công trình trái phép tr n đất nông nghiệp ch a chuy n đổi mục
đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật về đất đai. Vì vậy, Tòa án không th công
nhận quyền sử dụng đất ch gia đình ông Thao P đ ợc Đối với các hộ gia đình
chuy n nh ợng quyền sử dụng đất trái phép bằng giấy tờ vi t tay và một số nhận
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chuy n nh ợng đã tự ý xây dựng nhà ở và công trình tr n đất, d không có tranh
chấp, không y u cầu Tòa án giải quy t nên HĐXX không xem xét, giải quy t.
Vì diện tích đất tranh chấp thuộc đất quy h ạch, việc chuy n nh ợng đất trái
phép, xây dựng nh v công trình tr n đất trái phép, n n HĐXX i n ngh Uỷ
ban nhân dân huyện N xử l the quy đ nh của pháp luật.
Đối với việc ông Nguyễn Ngọc Q cho bà M vay tiền v ông Q giữ giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của b M đ l
tin không phải hợp đồng th
chấp t i sản đ vay tiền, n n việc ông Nguyễn Ngọc Q giữ giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của b M l hông có giá tr pháp l .
[3] Về chi phí xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i sản: Bà M phải
ch u số tiền 3.000.000 đồng ch lần xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i
sản của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi ng y 05/4/2019 và số tiền 20 000 000
đồng lần xe xét, thẩ đ nh tại chỗ v đ nh giá t i sản của Tòa án nhân dân t nh
Kon Tum ngày 12/3/2020. Bà M đã nộp đủ đ chi phí.
[4] Về án phí: Nguy n đơn b Phùng Th M phải ch u án phí dân sự sơ
thẩ có giá ngạch the giá th tr ờng đối với y u cầu hộ gia đình ông Nguyễn
Văn T v b H ng Th N, ông Nguyễn H ng H v b Nguyễn Th Q thá dỡ
nh v trả lại đất hông đ ợc chấp nhận nh sau:
Đối với nh v đất hộ ông Nguyễn Văn T v b H ng Th N:
(280 000 000 đồng + 127 231 800 đồng + 64 056 600 đồng + 10 736 352 đồng)
= 482 024 752 đồng
Tiền án phí b M phải ch u l : 20 000 000 đồng + (82 024 752 đồng x
4%) = 23 280 990 đồng
Đối với nh v đất hộ ông Nguyễn H ng H v b Nguyễn Th Q:
(64 000 000 đồng + 42 005 588 đồng + 17 896 500 đồng + 4 950 000 đồng) =
128 852 088 đồng
Tiền án phí b M phải ch u l : 128 852 088 đồng x 5% = 6 442 604 đồng
Tổng số tiền án phí dân sự b M phải ch u l : 29 723.594 đồng
Ông Thao P không phải ch u án phí dân sự sơ thẩ Bà M phải ch u án
phí đối với phần y u cầu độc lập của ông Tha P đ ợc Tòa án chấp nhận the
quy đ nh pháp luật
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào Điều 5, kh ản 9 Điều 26, Điều 34, Điều 37, Điều 244 của Bộ
luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 2, Điều 73 uật đất đai nă 1993, Điều 203
uật đất đai nă 2013; Điều 144, 147, 157, 165, Điều 271, 273 Bộ luật Tố tụng
dân sự nă 2015; Điều 24, h ản 3, 6 Điều 26 Ngh quy t 326/2016/UBTVQH
hóa 14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy đ nh về ức thu,
iễn, giả , thu nộp, quản l v sử dụng án phí, lệ phí Tòa án
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Đình ch ột phần y u cầu hởi iện của b Phùng Th M đối với y u cầu
các hộ gia đình ông Đinh Công C, ông Mai Th
v ông H ng Đại Ph thá dỡ
nh v trả lại đất
hông chấp nhận đơn hởi iện của b Phùng Th M đề ng y 20/8/2018
về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tháo dỡ nhà trên đất và trả lại đất” đối
với y u cầu hộ gia đình ông Nguyễn Văn T, b H ng Th N v ông Nguyễn
Hoàng H, b Nguyễn Th Q thá dỡ nh v trả lại đất
Đình ch ột phần y u cầu độc lập của ông Tha P với nội dung y u cầu
các hộ gia đình b Phùng Th M, ông H ng Đại Ph v b Vũ Th M, ông Đinh
Công C và bà Y Y, ông Mai Th
v b Quách Th S thá dỡ nh v trả lại đất.
Chấp nhận ột phần đơn y u cầu độc lập của ông Tha P đề ng y
11/4/2019 về việc “Yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ”.
Hủy ột phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N452272 ang t n
hộ Phùng Th M d UBND huyện N cấp ng y 29/9/1998, đối với số thửa 02, tờ
bản đồ số 18, có diện tích l 12 512 2.
Về án phí, chi phí tố tụng:
B Phùng Th M phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩ có giá ngạch l
29.723.594 đồng (Hai mươi chín tri u, bảy trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm
chín mươi tư đồng) đối với y u cầu hởi iện hông đ ợc Tòa án chấp nhận và
300 000 đồng án phí đối với phần y u cầu độc lập của ông Thao P đ ợc Tòa án
chấp nhận nh ng đ ợc hấu trừ số tiền tạ ứng án phí l 500.000 đồng the
bi n lai thu số AA/2016/0000150 ngày 18 tháng 9 nă 2018 của Chi cục Thi
h nh án dân sự huyện Ngọc Hồi, nh vậy b Phùng Th M còn phải nộp ti p số
tiền 29.523.594 đồng (Hai mươi chín tri u, năm trăm hai mươi ba nghìn, năm
trăm chín mươi tư đồng)
Trả lại ch ông Tha P số tiền tạ ứng án phí đã nộp l 2.652.000 (Hai
tri u, sáu trăm năm mươi hai nghìn) đồng the bi n lai thu số
AA/2016/0000289 ngày 17 tháng 4 nă 2019 của Chi cục Thi h nh án dân sự
huyện Ngọc Hồi.
B Phùng Th M đã nộp t n bộ số tiền tạ ứng chi phí xe xét thẩ
đ nh tại chỗ v đ nh giá t i sản cả 02 lần l 23 000 000 đồng nên b Phùng Th
M không phải nộp ti p
Tr ờng hợp bản án, quy t đ nh đ ợc thi h nh the Điều 2 uật Thi h nh
án dân sự thì ng ời đ ợc thi h nh án dân sự, ng ời phải thi h nh án dân sự có
quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền y u cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án
h ặc b c ỡng ch thi h nh án the quy đ nh tại các Điều 6, 7 v 9 uật Thi h nh
án dân sự; thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện the quy đ nh tại Điều 30 uật
thi h nh án dân sự
Các đ ơng sự, ng ời đại diện hợp pháp của đ ơng sự có quyền l
đơn
kháng cáo bản án tr ng thời hạn 15 ng y
từ ng y tuy n án; đ ơng sự không
có ặt tại phi n tòa h ặc hông có ặt hi tuy n án
có l d chính đáng thì
24

thời hạn háng cá đ ợc tính từ ng y nhận đ ợc bản án h ặc bản án đ ợc ni
y t.
Nơi nhận:
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