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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tòng
Các Thẩm phán:

Ông Lâm Văn Be
Bà Phạm Thị Hồng Vân

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2017/DS-ST ngày
19 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh bị kháng cáo như
sau: Ngày 31 tháng 5 năm 2017, đồng nguyên đơn bà Lê Thị K, Lê Thị T, Lê
Thị U kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những vấn đề sau:
- Đưa Thẩm phán Nguyễn Văn L vào tham gia tố tụng với tư cách là người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Tuyên bố văn bản công chứng ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân
phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh về việc thỏa thuận tài sản chung do cha
mẹ để lại là vô hiệu.
XÉT THẤY:
Tại phiên tòa phúc thẩm, đồng nguyên đơn là: bà Lê Thị K, Lê Thị T, Lê
Thị U có ý kiến xin được rút đơn khởi kiện.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn là: ông Lê Lam Đ (chức vụ: Phó Chủ
tịch) – người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Ủy ban nhân dân phường N,
thành phố T, tỉnh Tây Ninh có văn bản đồng ý việc rút đơn khởi kiện của
nguyên đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và việc bị đơn đồng ý việc
rút đơn khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Căn cứ vào Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2017/DS-ST ngày 19 tháng 5 năm
2017 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh và đình chỉ giải quyết vụ án dân
sự thụ lý số: 100/2017/TLPT-DS ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc “Yêu cầu
tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu” giữa:
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Nguyên đơn:
- Bà Lê Thị K, sinh năm 1949;
Địa chỉ: đường R, ấp P, xã B, huyện D, tỉnh Tây Ninh.
- Bà Lê Thị T, sinh năm 1961;
Địa chỉ: đường R, ấp P, xã B, huyện D, tỉnh Tây Ninh.
- Bà Lê Thị Út, sinh năm 1964;
Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện E, tỉnh Tây Ninh.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng nguyên đơn: Ông Đào
Văn Xinh, sinh năm 1960. Địa chỉ: đường X, khu phố Y, phường Z, thành phố T,
tỉnh Tây Ninh.
Bị đơn: Ủy ban nhân dân phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh.
Người đại diện hợp pháp của bị đơn:
- Ông Trần Thanh D, sinh năm 1980 (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh) là người đại diện theo pháp luật.
- Ông Lê Lam Đ, sinh năm 1982 (Phó chủ tịch UBND phường N thành
phố T, tỉnh Tây Ninh) là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày
07/3/2017)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Ông Lê Văn L, sinh năm 1959;
- Anh Lê Phúc N, sinh năm 1985;
- Anh Lê Phúc V, sinh năm 1989;
Cùng địa chỉ: đường R, khu phố L, phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh.
- Anh Lê Thành Đ, sinh năm 1982;
Địa chỉ: ấp K, xã Q, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Về án phí:
- Về án phí dân sự sơ thẩm: Đồng nguyên đơn Lê Thị K, bà Lê Thị T, bà
Lê Thị U phải chịu 200.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm nhưng được khấu
trừ tiền tạm ứng án phí 200.000 đồng bà K, bà T, bà U đã nộp theo biên lai thu
tiền số 0003383 ngày 03/11/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Về án phí dân sự phúc thẩm: Đồng nguyên đơn bà Lê Thị K, bà Lê Thị
T, bà Lê Thị U phải chịu 150.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm nhưng
được khấu trừ tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng bà K, bà T, bà U đã nộp theo
biên lai thu tiền số 0004172 ngày 31/5/2017. Hoàn trả cho bà K, bà T, bà U
150.000 đồng.
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Nơi nhận:
- TANDCC;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- TAND TP Tây Ninh;
- CCTHADS TP Tây Ninh;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án;
- Lưu: VT, (V).

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tòng
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