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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Bản án số: 05/2017/DSST - TC 

Ngày 29 tháng 9  năm 2017 

(V/v: Tranh chấp 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 HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU 

  Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Trung Phước 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Văn Sân; Ông Vàng Văn Chài.         

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Phạm Khắc Huân -  Thư ký Toà 

án nhân dân huyện Tam Đường. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường tham gia phiên tòa:   

Ông: Lê Văn Khánh -  Kiểm sát viên 

Ngày 29/9/2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 09/2017/TLST - DS, ngày 10 tháng 7 năm 2017, 

về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

04/2017/QĐXXST-DS  ngày 14 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn:  

Ông Trần Y - Sinh năm 1954  

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt).                      

Ông Lò Văn T- Sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Bản M, thị trấn T Đ, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt). 

Ông Lò Văn D – Sinh năm 1952.  

Địa chỉ: Bản M, thị trấn T Đ, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lò Văn T, sinh năm 1976.    

Địa chỉ: Bản M, thị trấn T Đ, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt). 

Ủy quyền tham gia phiên tòa theo văn bản ủy quyền ngày 25/9/2017 (Có mặt). 

Bị đơn: Ông Vàng A S, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Anh Vàng A C, sinh năm 1994, theo 

văn bản ủy quyền ngày 10/7/2017. 

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt) 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ, tỉnh Lai Châu. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Danh T – Phó trưởng ban, theo văn bản 

ủy quyền ngày 19/8/2017 (Có mặt). 
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2. Bà Giàng Thị T, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt) 

 Những người làm chứng: 

  Người làm chứng 1: Ông Hảng A S, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt) 

Người làm chứng 2. Ông Vàng A C, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Có mặt) 

Người làm chứng 3. Ông Phan Văn P, sinh năm 1961  

Địa chỉ: Bản K, xã B L, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Vắng mặt). 

Người làm chứng 4. Ông Tao Văn Nhấn  

Địa chỉ: Bản M, thị trấn T Đ, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Vắng mặt). 

Người làm chứng 5. Ông Vũ Ngọc Vin, sinh năm 1960  

Trú tại: Bản T, thị trấn T Đ, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu (Vắng mặt). 

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai cùng ngày 07/7/2017, các lời khai tại Tòa án 

nhân dân huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, các nguyên đơn ông Trần Y, ông Lò Văn T, ông Lò 

Văn D đều trình bày: Các ông đều được Nhà nước giao cho diện tích đất rừng phòng hộ 

tại bản C, xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, đã được cấp giấy CNQSDĐ cho từng hộ 

gia đình với mục đích chăm sóc và bảo vệ rừng tái sinh và hàng năm Nhà nước chi trả 

dịch vụ môi trường rừng, gần đây ông Vàng A S, bà Giàng Thị T  tự ý vào diện tích đất 

rừng của ba gia đình các ông phá cây cối, làm đường đi vào lán chăn nuôi dê khi chưa 

được sự đồng ý của cả ba gia đình các ông. Nay các ông S, ông T, ông D đề nghị Tòa án 

giải quyết nội dung cụ thể như sau: 

- Ông Trần Y nhận chuyển nhượng diện tích đất rừng trên của ông Tao Văn N từ 

năm 2002, việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bà Hoàng Thị S là vợ 

ông Y trực tiếp giao dịch, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được UBND 

xã B L (nay là xã S B) huyện T Đ xác nhận. Đến năm 2011 được UBND huyện T Đ, 

tỉnh Lai Châu cấp giấy CNQSDĐ với diện tích 595.880 m
2
 tại thửa đất số 63a, tờ bản đồ 

số 04, cấp theo Nghị định số 63/CP của Chính phủ mang tên Trần Y, nay ông S tự ý vào 

phá rừng làm lán nuôi dê, nuôi lợn, trồng sắn, dong, ngô, đào và một số cây ăn quả khác 

khoảng 22 ha (tương đương 200.000 m
2
) ông không xác định được diện tích cụ thể, hai 

bên xảy ra tranh chấp vì ông S cho rằng diện tích đất trên do ông S sử dụng từ trước nên 

không trả cho ai, nay ông Y đề nghị Tòa án buộc ông Vàng A S phải trả lại diện tích đất 

khoảng 22 ha trong tổng số 595.880 m
2
 đã nhận chuyển nhượng của ông Tao Văn N tại 

tại thửa đất số 63a, tờ bản đồ số 04 mang tên Trần Y cho gia đình ông bảo vệ và chăm 

sóc.  

Tại phiên tòa ông Trần Y khai, trong tổng số khoảng 21,5 ha đất đang tranh chấp 

với gia đình ông S có khoảng hơn 6.000 m
2
 gia đình ông S đang canh tác và trồng một 

số cây ăn quả như cây đào, chanh  và một số cây khác, ông sẵn sàng tiếp tục cho phép 

ông Sù canh tác, tuy nhiên ông S phải công nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông và 

ông có quyền đòi lại đất khi có nhu cầu sử dụng và không được phép lấn chiếm thêm. 
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Nếu ông S không đồng ý thì ông nhất trí bồi thường một phần giá trị sản hiện có trên 

đất. Đối với 01 lán gỗ diện tích khoảng 35 m
2
 có trên đất có thể tháo dỡ và di dời được, 

ông yêu cầu ông S có nghĩa vụ tự di dời để trả lại đất cho gia đình ông.   

- Ông Lò Văn T được UBND huyện T Đ, tỉnh Lai Châu cấp giấy CNQSDĐ ngày 

30/1/2002 với diện tích 174.622 m
2
 tại thửa đất số 64a – 2, tờ bản đồ số 04, cấp theo 

Nghị định số 63/CP của Chính phủ. Trước đó vào những năm 2000 toàn bộ khu vực đất 

hiện tại chỉ là đồi núi trọc không có ai canh tác, gia đình ông là hộ sử dụng diện tích đất 

này đầu tiên. Qua các năm gia đình ông vẫn thực hiện chăm sóc, bảo vệ, hàng năm đều 

ký hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ và được thanh toán tiền chi trả 

dịch vụ môi trường rừng theo quy định và hàng năm gia đình ông đều trích lại 20 % số 

tiền nhận được từ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đội bảo vệ rừng bản C 12, xã 

S B. Gia đình ông thường xuyên kiểm tra, phát dọn đường băng cản lửa và trông coi, 

hiện tại cây đã phát triển tốt. Gần đây gia đình ông Sùng tự ý vào phá rừng, trồng cây 

táo mèo, làm đường đi qua để lên khu vực lán chăn nuôi dê tại phần đất rừng lấn chiếm 

của gia đình ông Trần Y, ông S cho rằng toàn bộ diện tích đất nói trên thuộc quyền sử 

dụng của ông S. Nay ông T đề nghị Tòa án buộc trả lại hiện trạng toàn bộ diện tích đất 

rừng đã được Nhà nước giao cho gia đình ông để gia đình ông chăm sóc, bảo vệ. Đối 

với một số cây thông gia đình ông S đã trồng trên diện tích 3413 m
2
 đất của gia đình 

ông và gia đình ông D, ông vẫn để cho ông S sở hữu và được phép khai thác. 

- Ông Lò Văn D được UBND huyện T Đ, tỉnh Lai châu cấp giấy CNQSDĐ ngày 

30/01/2002 với diện tích 174.622 m
2
 tại thửa đất số 64a – 1, tờ bản đồ số 04, cấp theo 

Nghị định số 63/CP của Chính phủ. Từ năm 2013 – 2014 gia đình ông S tự ý vào phá 

rừng, trồng cây táo mèo, làm đường đi qua để lên khu vực lán chăn nuôi dê tại phần đất 

rừng lấn chiếm của gia đình ông Trần Y, ông đã làm đơn đề nghị UBND xã S B giải 

quyết nhưng ông S không nghe vì cho rằng toàn bộ diện tích đất nói trên thuộc quyền sử 

dụng của ông S. Nay ông D đề nghị Tòa án buộc trả lại hiện trạng toàn bộ diện tích đất 

rừng đã được Nhà nước giao cho gia đình ông để gia đình ông chăm sóc, bảo vệ. Tổng 

diện tích đất rừng phòng hộ gia đình ông được cấp là 174.622 m
2
, diện tích đất rừng của 

gia đình ông cùng nằm trong tổng thể giấy  CNQSDĐ với gia đình ông Lò Văn T với 

tổng diện tích 349.244 m
2
. Trong đó đất của gia đình tôi tại thửa số 64a-1 còn đất của 

gia đình ông T tại thửa số 64a-2. 

Nay ông yêu cầu Tòa án buộc gia đình ông Vàng A S phải trả lại diện tích 

174.622 m
2
 cho gia đình ông tiếp tục trông coi và bảo vệ. 

Đối với một số cây thông gia đình ông S đã trồng trên diện tích 3413 m
2
 đất của 

gia đình ông và gia đình ông T, ông vẫn để cho ông Sùng sở hữu và được phép khai 

thác. 

Tại phiên tòa ông Lò Văn T và người đại diện theo ủy quyền nhất trí để ông Vàng 

A S được quyền sở hữu số cây thông có trên diện tích đất đồng sử dụng của các ông. 

ông S có quyền khai thác và sau khi khai thác xong phải trả lại diện tích đất đã trồng. 

Đối với chi phí tố tụng như chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, chi phí định giá tài 

sản các nguyên đơn đã nộp, đề nghị Tòa án xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Bị đơn ông Vàng A S và người đại diện theo ủy quyền Vàng A C khai: Gia đình 

ông chuyển từ huyện  S P, tỉnh Lào Cai đến bản C từ năm 1995 và đã được nhập khẩu 

cho cả gia đình làm ăn, sinh sống tại đây và có một khu đất thuộc tờ bản đồ số 4, thửa số 

64, tại Km 19 dọc Quốc lộ 4D với diện tích khoảng 36 ha được gia đình khai phá từ năm 

1998, gia đình ông có đào hào phát quang bảo vệ, đến năm 2002 được Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông đã canh tác trên diện tích đất này, diện tích đất 

được cấp gấy CNQSDĐ nằm sát với phần đất đang có tranh chấp. Đến năm 2008 Nhà 

máy thủy điện Sông Đà 7 xây dựng nhà máy thủy điện tại vị trí đất của gia đình ông, 

ông đồng ý di dời, nhường đất xây dựng lòng hồ thủy điện và được bồi thường với số 

tiền 30.000.000 đồng, gia đình ông đã nhận số tiền nói trên và di dời lên vị trí mới, 

chính là vị trí đang tranh chấp với gia đình ông Trần Y, gia đình ông Lò Văn T và ông 

Lò Văn De, thời điểm gia đình ông di dời đến không ai có ý kiến gì, gia đình ông đã xin 

trưởng bản, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không ai biết. Gia đình 

ông đã canh tác trên đó, đên năm 2016 gia đình ông Y, ông T và ông D đến và nói khu 

đất gia đình ông bảo vệ từ trước là đất của gia đình ông Y, ông T và ông D. Khi làm thủ 

tục cấp giấy CNQSDĐ do trong gia đình ông không ai biết chữ. Nay các hộ gia đình 

ông Y, ông T và ông D yêu cầu ông trả lại số diện tích đất trên ông không đồng ý. Trước 

đó vào năm 2006 đã có tranh chấp với ông Trần Y, UBND xã B L(cũ) đã tiến hành làm 

việc vào ngày 12/7/2006 theo đó diện tích đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông. 

Tại phiên tòa một lần nữa anh Vàng A C người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

khẳng định tổng số 361.581 đất rừng phòng hộ tại thửa số 64, tờ bản đồ số 4, giấy 

CNQSDĐ số T692752 mang tên Vàng A S tại bản C, xã B L, huyện P T, (nay là xã S B, 

huyện T Đ), tỉnh Lai Châu đã được giải tỏa một phần khoảng từ 03 đến 04 ha để xây 

dựng Nhà máy thủy điện Nậm Thi – Sông Đà 7, hiện còn hơn 30 ha không bị giải tỏa, 

sau khi bị giải tỏa một phần đất trên gia đình anh đã nhận bồi thường và chuyển đến khu 

đất đang có tranh chấp vào năm 2008.  

Người có quyển lợi và nghĩa vụ liên quan Giàng Thị T khai: Diện tích đất đang 

tranh chấp với các hộ gia đình ông Trần Y, ông Lò Văn T và ông Lò Văn D do gia đình 

bà khai phá từ năm 1994, diện tích đất này là do bà và chồng bà là ông Vàng A S tự khai 

hoang, trước đó toàn bộ khu vực này là đất hoang không có ai sử dụng. Đến năm 2002 

gia đình bà được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ, bà không biết diện tích cụ thể được cấp 

là bao nhiêu. Đối với phần diện tích đang tranh chấp với các hộ gia đình ông Y, ông T 

và ông D hiện chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Nay các ông Trần Y, ông Lò Văn T, ông 

Lò Văn D yêu cầu Tòa án buộc gia đình bà trả lại diện tích đất này bà không đồng ý. 

Đại diện theo ủy quyền của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ, ông Phạm 

Danh T trình bày: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ (Ban) là cơ quan được giao 

làm chủ đầu tư trồng mới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện từ nguồn vốn của ngân sách 

Nhà nước, trong đó năm 2014 và năm 2015 thực hiện hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ 

tại xã S B. Tại thời điểm đó các hộ gia đình, cá nhân có Giấy đề nghị trồng rừng được 

UBND xã xác nhận gửi Ban, Ban phối hợp với xã, bản và chủ hộ khảo sát, rà soát, lập 

dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. Sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư 

Ban trực tiếp ký hợp đồng trồng rừng với các hộ gia đình theo hồ sơ được phê duyệt, 
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Nhà nước hỗ trợ đầu tư cây giống, công trồng và công chăm sóc (01 năm trồng và 03 

năm chăm sóc) theo dự toán được phê duyệt. Số diện tích, số cây sau khi trồng và chăm 

sóc hết giai đoạn đầu tư nêu trên tiếp tục được giao cho hộ gia đình nhận khoán chăm 

sóc, quản lý và bảo vệ và được hưởng các quyền lợi theo nghĩa vụ các quy định pháp 

luật hiện hành và dự án quy định. 

Gia đình ông Vàng A S – Bản C, xã S B là một trong các hộ đã ký hợp đồng trồng 

rừng phòng hộ bằng loài cây Sơn tra theo dự án trồng rừng phòng hộ và thực hiện trồng 

trong vòng 02 năm, năm 2014 là 7000 m
2
, năm 2015 là 9.500 m

2
. Như vậy gia đình ông 

Vàng A S được Ban quản lý rừng phòng hộ ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán 

tiền công trồng và chăm sóc theo quy định (01 năm trồng, 03 năm chăm sóc). Việc 

thanh toán tiền công trồng và chăm sóc hàng năm có danh sách cụ thể. Đến hết năm 

2017 diện tích rừng trồng từ năm 2014 sẽ hết giai đoạn đầu tư trồng, chăm sóc và được 

chuyển sang giai đoạn quản lý và bảo vệ. Khi cấp cây giống cho gia đình ông S, Ban 

quản lý rừng phòng hộ căn cứ giấy đề nghị của chủ hộ trồng rừng, lập hồ sơ thiết kế 

trình phê duyệt, hợp đồng trồng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ có xác nhận của UBND 

xã S B là cơ sở để đầu tư, nghiệm thu và thanh toán theo quy định. Việc xảy ra tranh 

chấp với hộ gia đình ông Lò Văn T và ông Lò Văn D vào đầu năm 2017.                                            

Nay Ban quản lý rừng phòng hộ huyện yêu cầu các hộ gia đình đang tranh chấp 

diện tích rừng trồng phòng hộ mà Ban quản lý rừng trồng phòng hộ đã ký kết hợp đồng 

trồng, chăm sóc với gia đình ông Vàng A S – Bản C, sau khi được giải quyết xong vụ 

án, nếu xác định là đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình nào thì hộ gia đình đó đều 

phải có nghĩa vụ quản lý, bảo vệ rừng trồng cây Sơn tra có trên đất và được hưởng các 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước về rừng theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm 

phạm cây rừng, vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng. 

Lời khai của những người làm chứng:  

Ông Tao Văn N khai: Năm 2000 – 2011 Nhà nước có chủ trương giao đất rừng 

cho dân quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn bản C, gia đình ông đã đăng ký và được cấp 

tổng diện tích 595.880 m
2
 để khoanh nuôi bảo vệ, được cấp giấy CNQSDĐ ngày 

30/01/2002. Trước khi được cấp khu vực này là đồi núi trọc, nhân dân bản C thường 

xuyên đốt rừng làm nương gây ra cháy rừng, khu đất trên không có ai trồng trọt hay 

chăn nuôi gì trên đó. Đến ngày 30/10/2002 do gia đình ông không có lao động nên đã 

chuyển nhượng cho gia đình ông Trần Y, bà Hoàng Thị S và không lấy tiền vì đây là đất 

do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.  

Ông Hảng A S khai: Ông sinh ra và lớn lên tại bản C và làm trưởng bản C từ năm 

1986 cho đến năm 2003. Gia đình ông S chuyển đến bản Cvào năm 1995 và sinh sống 

từ đó cho đến nay, đối với diện tích đất đang tranh chấp với ông Trần Y, ông chỉ biết 

trước đây gia đình ông Vàng A S có thả trâu trên đó, ông không nhớ là ông có chia đất 

cho gia đình ông Vàng A S hay không, chỉ biết toàn bộ khu vực này vào những năm 

2000 là đất đai rộng rãi, hộ gia đình nào muốn sử dụng thì tự làm, ông không biết có 

những hộ gia đình nào canh tác trên diện tích đất đang tranh chấp, chỉ biết vào năm 

2008 khi xây dựng nhà máy thủy điện xã S B thì gia đình ông S bị thu hồi một phần đất 

phía dưới, sau khi bị giải tỏa gia đình ông S đã chuyển lên phần đất đang tranh chấp. 
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Ông không biết diện tích đất đang tranh chấp được cấp cho ai vào thời gian nào và cũng 

không biết những ai đã sử dụng diện tích đất này. 

Ông Vàng A C khai: Ông sinh ra và lớn lên tại bản C và là chú họ của ông Vàng 

A S, ông làm trưởng bản C từ năm 2003 đến nay. Gia đình ông S chuyển đến bản C từ 

năm 1995, ông không chia đất cho gia đình ông S canh tác. Năm 1998 gia đình ông S 

làm lán chăn nuôi dê tại khu vực đến định cư từ trước và đến năm 2002 được cấp giấy 

CNQSDĐ, sau này phần đất của ông S bị giải tỏa làm thủy điện nên đã chuyển đến sinh 

sống và canh tác trên diện tích đất đang có tranh chấp từ đó đến nay, ông không biết 

diện tích đất đang có tranh chấp giữa ông S với các hộ gia đình ông Y, ông T và ông D 

đã được nhà nước cấp giấy CNQSDĐ cho ai vào thời gian nào. 

Ông Phan Văn P khai: Năm 2006 ông không được tham gia trong thành phần hòa 

giải để giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Trần Y và gia đình ông Vàng A 

S. 

Ông Vũ Ngọc V khai: Ông là cán bộ địa chính xã B L (cũ) nay tách ra thành xã B 

L, xã S B và thị trấn T Đ. Năm 2000 khu vực rừng đầu nguồn thuộc bản C hàng năm 

xảy ra cháy rừng, thực hiện chủ trương của Nhà nước giao cho từng hộ cá nhân quản lý, 

chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân tuyên truyền cho nhân dân tác dụng của 

việc bảo vệ rừng đầu nguồn, hộ nào có đất rừng có nhu cầu bảo vệ, chăm sóc rừng thì 

tiến hành kê khai, việc cấp đất rừng được thực hiện theo Luật đất đai 1993 và Nghị định 

164 của Chính phủ. Tại thời điểm giao đất được thực hiện theo dự án, ai có nhu cầu thì 

trực tiếp kê khai với đoàn đo đạc của Sở địa chính Lai Châu và làm thủ tục giao đất theo 

thửa đất và theo sơ đồ địa chính đã đo vẽ từ trước, không tiến hành giao thực địa. Ông 

không trực tiếp giao đất mà chỉ chỗ đất nơi gia đình ông S làm lán để chăn nuôi trâu bò 

tại khu vực Km 19 thuộc bản Chu Va 12, chứ không giao đất cho gia đình ông S tại khu 

vực đang có tranh chấp với các hộ ông Y, ông D và ông T. 

Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 14/8/2017 thể hiện: Đối với diện đất 

đang có tranh chấp giữa ông Trần Y và ông Vàng A S:  Tại thửa số 63a, tờ bản đồ số 04, 

tổng diện tích 595.880 m
2
, trong giấy CNQSDĐ mang tên Trần Y, bà Hoàng Thị S có 

diện tích tranh chấp là 21,5 ha nằm trong tổng diện tích 595.880 m
2
, loại đất rừng phòng 

hộ. Tài sản trên diện tích 6.196 m
2
 trong tổng số 21,5 ha  đất đang tranh chấp cụ thể như 

sau: 03 cây bưởi cao trung bình 01 mét; 20 cây chanh cao trung bình 01 mét, 246 cây 

đào cao trung bình 1,5 mét; 11 cây Sơn tra cao trung bình 60 cm; 01 cây mận; 01 lán gỗ 

lợp Proximang kích thước 7 m x 5 m tương đương 35 m
2
. Diện tích đất trồng ngô là 420 

m
2
. 

Đối với diện đất đang có tranh chấp giữa ông Lò Văn T, Lò Văn D và ông Vàng 

A S: Thửa đất số 64a-1 và 64a-2, tờ bản đồ số 04 có tổng diện tích 349.244 m
2
, giấy 

CNQSDĐ mang tên ông Lò Văn T, ông Lò Văn D có: Diện tích cây thông là 3.431 m
2
 

trồng từ năm 2004; Diện tích trồng cây Sơn tra theo dự án của Ban quản lý rừng phòng 

hộ huyện T Đ năm 2014 là 7.00 m
2
; năm 2015 là 9.500 m

2
 tổng cộng 16.500 m

2
, mật độ 

bình quân 10 cây/100 m
2
, tương đương 1.650 cây. 

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện T Đ thể hiện: Bưởi: 

01 cây bán kính 01 mét = 360.000 đồng; Bưởi gieo hạt: 02 cây bán kính 0,5 mét = 
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246.000 đồng; Chanh: 20 cây bán kính trung bình 1,25 mét = 4.080.000 đồng; Đào 246 

cây bán kính trung bình 1,5 mét = 88.560.000 đồng; Sơn tra 11 cây bán kính trung bình 

01 mét = 3.960.000 đồng; Mận: 01 cây bán kính 0,9 mét = 192. 000 đồng. Tổng cộng 

97.416.000 đồng. 

Ngày 01/9/2017 ông Phạm Danh T – Phó trưởng ban quản lý rừng phòng hộ 

huyện T Đ cung cấp cho Tòa án bản sao các tài liệu như: Giấy đề nghị trồng rừng phòng 

hộ của ông Vàng A S, biểu thanh toán tiền công lao động trồng rừng phòng hộ đầu 

nguồn hộ ông S, biểu thanh toán tiền công lao động chăm sóc rừng phòng hộ năm thứ 

2,3,4, hộ ông S, biểu thanh toán tiền công lao chăm sóc rừng phòng hộ đầu nguồn hộ 

ông S phòng hộ năm 2014; Quyết định số 1307 của UBND huyện T Đ về việc phê duyệt 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng nhà máy  thủy điện Nậm Thi; Bảng tổng hợp chi 

tiết phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm 

Thi và 01 phiếu chi  ngày 15/12/2009 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Thi – Sông 

Đà 7 đối với hộ gia đình ông Vàng A S với số tiền hỗ trợ tái định cư là 234.912.804 

đồng và số tiền bồi thường cây trên đất đối với phần diện tích đất rừng bị giải tỏa là 

30.000.000 đồng. 

Ông Lò Văn T, ông Lò Văn D giao nộp cho Tòa án bản sao giấy CNQSDĐ mang 

tên Lò Văn T, Lò Văn D; ông Trần Y giao nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất mang tên Tao Văn N, Vũ Ngọc H, Phạm Phú C là những hộ gia đình đã chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình ông, đơn xin mượn đất làm trang trại của vợ 

ông là bà Hoàng Thị S gửi UBND tỉnh Lai Châu và UBND huyện P T và một số hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Ông Vàng A S giao nộp 01 bản sao giấy CNQSDĐ số T692752 mang tên Vàng A 

S, bản sao biên bản làm việc của UBND xã B L (cũ) ngày 12/7/2006  về việc giải quyết 

tranh chấp quyền sử dụng đất vào năm 2006 với ông Trần Y.  

Tòa án nhân dân huyện T Đ đã tiến hành hòa giải nhiều lần để các đương sự thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ án nhưng đều không thành, các nguyên đơn đều 

giữ nguyên yêu cầu buộc bị đơn phải trả lại những diện tích đất đang có tranh chấp cho 

gia đình mình, bị đơn không đồng ý trả đất vì cho rằng số đất trên là do gia đình tự khai 

phá và sử dụng. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện T Đ phát biểu quan điểm: 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý đến giai đoạn vụ án được đưa ra xét xử, Thẩm 

phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đầy đủ, chính xác trình tự thủ tục tố tụng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự, cũng như các văn bản pháp lý liên quan.  

Về nội dung đề nghị HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong 

quá trình giải quyết vụ án, căn cứ vào quy định của pháp luật chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của các nguyên đơn để buộc bị đơn có nghĩa vụ trả lại toàn bộ diện tích đất đang 

tranh chấp vì có căn cứ chứng minh nguồn gốc và quyền sử dụng đất của các nguyên 

đơn là hợp pháp. Về giá trị tài sản có trên đất đề nghị HĐXX xem xét công sức tạo dựng 

của bị đơn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả các đương sự (các đề nghị 

cụ thể có bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện 

ý kiến của các bên đương sự Hội đồng xét xử có cơ sở nhận định: 

[1]. Về nguồn gốc, quyền sử dụng đất của những diện tích đất đang có tranh chấp: 

Đối với diện tích 21,5 ha (215.000 m
2
) đất tranh chấp giữa gia đình ông Trần Y 

và gia đình ông Vàng A S: Các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình giải 

quyết vụ án và do các đương sự cung cấp có cơ sở khẳng định nguồn gốc diện tích 21,5 

ha (215.000 m
2
) đất có trong giấy CNQSDĐ số BA 732507, thửa đất số 63a, tờ bản đồ 

số 4, tổng diện tích 595.880 m
2
 mang tên ông Trần Y, bà Hoàng Thị S, địa chỉ Bản C, 

xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu có nguồn gốc là của ông Tao Văn N, trú tại bản 46, xã 

B L, huyện P T (nay là xã S B, huyện T Đ), tỉnh Lai Châu, được UBND huyện P T cấp 

giấy CNQSDĐ ngày 30/01/2002, mang tên Tao Văn N, đến ngày 30/10/2002 ông N 

chuyển nhượng lại cho ông Trần Y, bà Hoàng Thị S có giấy chuyển nhượng viết tay 

không qua chứng thực của UBND xã B L (cũ), đến ngày 22/02/2007, giữa ông Tao Văn 

N và bà Hoàng Thị S (vợ ông Trần Y) đã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất hoàn chỉnh và có xác nhận của UBND xã B L. Đến ngày 23/3/2011 ông Trần Y, bà 

Hoàng Thị S được UBND huyện T Đ cấp giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất này. Thời 

điểm năm 2002 gia đình ông Vàng A S cũng được UBND huyện P T  (nay là huyện T 

Đ) cấp giấy CNQSDĐ số T 692752, với diện tích 361.581 m
2
 đất rừng phòng hộ tại 

thửa đất số 64, tờ bản đồ số 4. Tuy nhiên đến năm 2008 khi thực hiện dự án xây dựng 

nhà máy thủy điện Nậm Thi – Sông Đà 7 diện tích đất nói trên của gia đình ông S bị giải 

tỏa một phần khoảng 03 đến 04 ha với số tiền bồi thường cây trên đất là 30.000.000 

đồng và đã nhận bồi thường, hiện tại còn hơn 30 ha. Cùng thời điểm ông S chuyển gia 

đình lên dựng lán, canh tác và chăn nuôi trên diện tích đất đã cấp cho gia đình ông Trần 

Y, bà Hoàng Thị S. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa ông Vàng A S và người 

đại diện hợp pháp là anh Vàng A C khẳng định diện tích đất này do gia đình ông S khai 

phá, xin phép được trưởng bản vào năm 1998 là không có căn cứ bởi lời khai của trưởng 

bản C thời điểm đó là ông Hảng A S khẳng định không hề chia đất cho gia đình ông S 

tại vị trí đang có tranh chấp, chỉ biết ông gia đình ông S được cấp đất đến năm 2008 đã 

bị giải tỏa một phần để xây dựng nhà máy thủy điện.  

Xét Biên bản làm việc ngày 12/7/2006 của UBND xã B L, huyện T Đ, tỉnh Lai 

Châu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông Vàng A S và gia đình 

ông Trần Y: HĐXX xét thấy biên bản làm việc này không có mặt gia đình ông Trần Y, 

buổi làm việc cũng không thể hiện việc UBND xã tiến hành làm việc để giải quyết phần 

đất nào trong tổng thể diện tích đất đang có tranh chấp giữa hai gia đình ông S và ông 

Y, bên cạnh đó ông Phan Văn P là chủ tịch HĐND xã thời điểm lập biên bản có tên 

trong biên bản làm việc khẳng định ông không hề được tham gia phiên họp giải quyết 

tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hai gia đình ông Y và ông S, vì vậy không có căn cứ 

cho rằng diện tích đất đang tranh chấp UBND xã đã quyết định thuộc quyền sử dụng 

của gia đình ông S. 
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Đối với tổng diện tích 349.244 m
2
 đất rừng phòng hộ của hai hộ gia đình ông Lò 

D, ông Lò Văn T. Trong đó diện tích 174.622 m
2
 tại thửa số 64a-1, tờ bản đồ số 4 mang 

tên Lò Văn D và diện tích 174.622 m
2
 tại thửa số 64a-2, tờ bản đồ số 4 mang tên Lò 

Văn T: Các chứng cứ, tài liệu thu thập được có cơ sở khẳng định vào năm 2002, các hộ 

gia đình Lò Văn D, Lò Văn T đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất qua việc 

cấp giấy CNQSDĐ. Theo lời khai của ông Lò Văn T, ông Lò Văn D tại phiên tòa, vào 

năm 2004 khi ông Vàng A S tiến hành trồng cây thông trên  phần diện tích đất của gia 

đình ông S tiếp giáp với diện tích đất đã cấp cho các ông vào năm 2002, lúc đó chính 

ông Trần Y là người đã cho ông S cây giống, ông T và ông D cứ tưởng ông S trồng cây 

thông để làm ranh giới đất của ông Sg và đất của ông T và ông D, các ông không biết 

ông S đã trồng thông lên một phần diện tích đất của gia đình các ông. Quá trình giải 

quyết vụ án gia đình ông Vàng A S không có bất cứ chứng cứ, tài liệu nào chứng minh 

gia đình mình đã khai phá diện tích đất đang có tranh chấp với gia đình ông T, ông D 

vào năm 1998 và sử dụng ổn định từ đó cho đến nay nhưng chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất như lời khai của ông S, anh C và bà T. 

Tại khoản 16 Điều 3, Luật đất đai 2013 quy định “Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để 

Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với 

đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài 

sản khác gắn liền với đất” 

Tại khoản 5 Điều 26 Luật đất đai năm 2013 có quy định “Nhà nước không thừa 

nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng 

trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Như vậy HĐXX có căn cứ khẳng định quyền sử dụng đất đối với 21,5 ha tương 

đương 215.000 m
2
 đất rừng phòng hộ trong giấy CNQSDĐ mang tên hộ ông Trần Y, bà 

Hoàng Thị S tại thửa số 63, tờ bản đồ số 4; Quyền sử dụng đất đối với diện tích 174.622 

m
2
 tại thửa số 64a-1, tờ bản đồ số 4 mang tên Lò Văn D và diện tích 174.622 m

 2 
tại thửa 

số 64a-2, tờ bản đồ số 4 mang tên Lò Văn T là có căn cứ và hợp pháp, cần buộc gia đình 

ông Vàng A S trả lại những diện tích đang tranh chấp. 

[2]. Về những cây cối, hoa màu và tài sản gia đình ông Vàng A S tạo dựng được 

trên những diện tích đất đang có tranh chấp: 

Đối với số tài sản gồm: 246 cây đào, 20 cây chanh, 11 cây sơn tra, 03 cây bưởi, 

01 cây mận có tổng giá trị tài sản theo định giá là 97.416.000 đồng HĐXX nhận định 

như sau: Mặc dù gia đình ông Vàng A S đã sử dụng trái phép diện tích đất của hộ gia 

đình ông Trần Y, bà Hoàng Thị S từ khoảng năm 2008 cho đến thời điểm hiện tại, tuy 

phần đất có các tài sản nêu trên không thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Vàng A S, 

cũng như khối tài sản này không thuộc đối tượng khởi kiện trong vụ án nhưng gia đình 

ông Sđã có công tạo dựng khối tài sản có trên đất, tại thời điểm giải quyết vụ án số cây 
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ăn quả do gia đình ông S trồng được trên đất ông Y, bà S một số cây đã cho thu hoạch 

quả như 20 cây chanh và một số cây đào, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia 

đình ông Vàng A S, đồng thời giải quyết toàn diện, triệt để vụ án trên cơ sở ghi nhận 

công sức của gia đình ông S trong việc tạo dựng khối tài sản này HĐXX cần buộc gia 

đình ông Trần Y phải có nghĩa vụ bồi thường giá trị tài sản trên đất cho ông S. Tuy 

nhiên xét về lỗi của gia đình ông Vàng A S HĐXX xét thấy gia đình ông Vàng A S đã 

tự ý vào canh tác, sản xuất bất hợp pháp trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp 

của gia đình ông Trần Y, đối với ông Trần Y khi biết gia đình ông Ssử dụng bất hợp 

pháp phần đất do mình được phép sử dụng đã không quyết liệt trong việc ngăn cản gia 

đình ông S. Vì vậy tổng giá trị tài sản có trên đất gia đình ông Trần Y phải có trách 

nhiệm bồi thường 70 % giá trị trên tổng số tiền 97.416.000 đồng, tương đương số tiền 

68.191.200 đồng cần buộc ông Trần Y phải bồi thường cho gia đình ông Vàng A S. Tại 

phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là anh Vàng A C không đồng ý nhận 

số tiền này vì cho rằng diện tích đất có tài sản thuộc quyền sử dụng của gia đình anh, 

tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn nên cần buộc ông Trần Y 

phải bồi thường số tiền này. 

Đối với 01 lán gỗ lợp Proximang diện tích 35 m
2
 có trên diện tích đất mang tên 

Trần Y, bà Hoàng Thị S của gia đình ông Vàng A S HĐXX xét thấy kết cấu xây dựng 

đối với lán gỗ lợp Proximang là kết cấu có thể tháo dỡ và di dời, gia đình ông S đã dựng 

lán bất hợp pháp trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác nên cần phải tự 

tháo dỡ để trả lại đất cho chủ sử dụng đất. Đối với diện tích 420 m
2
 trồng ngô, đây là 

loại cây ngắn ngày, tại thời điểm xem xét thẩm đinh tại chỗ, số ngô trên diện tích đất 

này đã đến giai đoạn trổ bông, sắp cho thu hoạch, xét thấy gia đình ông S đã trồng vì 

vậy có quyền thu hoạch ngô và trả lại đất cho ông Trần Y, bà Hoàng Thị S. 

Đối với diện tích cây sơn tra có gia đình ông Vàng A S trồng trên diện tích đất 

mang tên ông Lò Văn D, Lò Văn T: Trong thửa đất số 64a -1, tờ bản đồ số 4 của ông Lò 

Văn D, thửa đất số 64a -2, tờ bản đồ số 4 của ông Lò Văn T có diện tích 7000 m
2
 cây 

sơn tra trồng năm 2014 và 9.500 m
2
 cây sơn tra trồng năm 2015 với mật độ bình quân 

10 cây/100 m
2
, độ cao trung bình của cây là 60 cm. Theo lời khai của Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện T Đ thì toàn bộ số cây giống được Nhà nước cấp, công trồng cây được 

chi trả theo quy đinh, sau khi trồng người trồng sẽ được thanh toán tiền công chăm sóc 

trong vòng 03 năm. Như vậy đến năm 2017 số lượng 7.000 m
2
 đất trồng cây sơn tra của 

ông Vàng A S trên phần đất của ông Lò Văn D, Lò Văn T sẽ không còn được cấp tiền 

công chăm sóc, còn lại 9.500 m
2
 còn lại trồng năm 2015 còn được thanh toán công 

chăm sóc đến năm 2018. Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của  Ban quản lý rừng 

phòng hộ khẳng định đối với hộ ông Vàng A S đã nhận số tiền hơn 12.000.000 đồng 

chăm sóc, bảo vệ trong vòng 04 năm. Như vậy đối với công trồng cây sơn tra gia đình 

ông S đã được thanh toán và hàng năm gia đình ông S đều nhận được số tiền chi trả 

công chăm sóc. Tuy gia đình ông S đã được thanh toán đầy đủ công trồng, công chăm 

sóc hàng năm đối với tổng cộng 16.500 m
2
 đất trồng cây sơn tra từ Ban quản lý rừng 
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phòng hộ huyện, nhưng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông S trong việc 

trông coi diện tích cây sơn tra trong vòng 04 năm qua, HĐXX cũng cần tính công trông 

coi, bảo vệ cho ông S từ năm 2014 đến thời điểm hiện tại mỗi năm là 3.000.000 đồng 

tương 12.000.000 đồng, tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là anh 

Vàng A C không đồng ý nhận số tiền này vì cho rằng diện tích đất đã trồng cây sơn tra 

là thuộc quyền sử dụng của gia đình anh, tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông S nên cần buộc các ông Lò Văn D, Lò Văn T phải liên đới bồi tường cho 

ông gia đình S để tiếp tục chăm sóc diện tích cây sơn tra và được quyền thu hoạch khi 

cây cho quả.  

[3] Về ý kiến của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ, tỉnh Lai Châu: 

Quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo ủy quyền của Ban quản lý rừng phòng hộ 

huyện T Đ khẳng định Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ là chủ đầu tư dự án trồng 

và phát triển cây sơn tra trên địa bàn huyện T Đ trong đó có xã S B, theo nội dung thực 

hiện dự án thì người trồng được cấp cây giống, công trồng và công chăm sóc trong vòng 

03 năm. Tài liệu thanh toán chi phí trồng, chăm sóc cây sơn tra đối với gia đình ông 

Vàng A S thể hiện ông S đã nhận đủ số cây, nhận đủ tiền công trông và chăm sóc. Nay 

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ yêu cầu các hộ gia đình đang có tranh chấp nếu 

diện tích đất đã trồng cây sơn tra thuộc quyền sử dụng của gia đình nào thì gia đình đó 

cần tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và được quyền thu hoạch khi cây cho quả. HĐXX xét thấy 

yêu cầu này là có căn cứ, việc xác định được diện tích đất có cây sơn tra thuộc quyền sử 

dụng của gia đình các ông Lò Văn D và Lò Văn T vì vậy cần tiếp tục giao số diện tích 

cây sơn tra nói trên cho gia đình ông D, ông T chăm sóc, bảo vệ và khai thác.  

[4]. Về chi phí tố tụng (Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và chi phí định giá tài 

sản): Quá trình giải quyết vụ án, theo yêu cầu của các nguyên đơn Tòa án nhân dân 

huyện đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, tiến hành đo đạc đối với 21,5 ha đất đanh 

có tranh chấp giữa hai gia đình ông Trần Yvới gia đình ông Vàng A S, diện tích 349.244 

m
2
 của hai hộ Lò Văn Ti và Lò Văn D đang tranh chấp với gia đình ông S cũng như 

thành lập Hội đồng định giá tài sản, tổng chi phí hết 2.500.00 đồng. Do yêu cầu khởi 

kiện của các nguyên đơn được Tòa án chấp nhận nên bị đơn phải chịu chi phí tố tụng. 

Nguyên đơn ông Trần Y đã nộp tổng cộng 2.000.000 đồng vào các ngày 08/8/2017 và 

05/9/2017, ông Lò Văn T đã nộp 500.000 đồng vào ngày 08/8/2017, tổng cộng là 

2.500.000 đồng, nay cần buộc bị đơn phải trả lại số tiền chi phí tố tụng cho các nguyên 

đơn đã nộp. 

[5] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí đối với yêu cầu của nguyên đơn được Tòa 

án chấp nhận, khoản tiền 30 % trong tổng số tiền 97.416.000 đồng tương đương số tiền 

29.224.800 đồng là 1.461.240 đồng. Nguyên đơn ông Trần Y phải chịu án phí của 

khoản tiền 70 % trong tổng số tiền 97.416.000 đồng tương đương số tiền 68.191.200 

đồng là 3.409.560 đồng. Ông Lò Văn D, ông Lò Văn T phải chịu án phí đối với khoản 

tiền 12.000.000 đồng bồi thường công sức cho ông Vàng A S tương đương số tiền 

600.000 đồng. 
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Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: Khoản 9 Điều 3, khoản 5 Điều 26, Điều 97, Điều 126, Điều 136, khoản 

1 Điều 203 của Luật đất đai năm 2013; Điều 105, Điều 107, Điều 109, Điều 274, Điều 

275, Điều 279, Điều 280, Điều 468 của Bộ luật dân sự; Khoản 9 Điều 26, Điều 35, Điều 

147, Điều 157, Điều 165, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Nghị 

quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Y, ông Lò Văn T, ông Lò Văn D.  

 Buộc ông Vàng A S phải trả lại cho ông Trần Y 21,5 ha (215.000 m
2
) đất rừng 

phòng hộ tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 732507, vào sổ cấp GCN số: 

CH00003, cấp ngày 23/3/2011, tại thửa đất số 63a, tờ bản đồ số 4. Địa chỉ: Xã S B, 

huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, có tứ cận, tiếp giáp như sau: Phía Đông và Đông Bắc giáp đất 

rừng phòng hộ của ông Lò Văn T, Lò Văn D; Phía Nam giáp suối; Phía Tây giáp đất 

rừng phòng hộ của ông Trần Y. 

Ông Trần Y được quyền sở hữu: 246 cây đào, 03 cây bưởi, 11 cây sơn tra, 20 cây 

chanh và 01 cây mận có trên đất. Ông Vàng A S có nghĩa vụ di dời 01 lán gỗ, mái lợp 

Proximang diện tích 35 m
2
 có trên đất. 

 Buộc ông Vàng A S phải trả lại cho các ông Lò Văn D, Lò Văn T tổng diện tích 

349.244 m
2
 đất rừng phòng hộ đồng sử dụng. Trong đó diện tích 174.622 m

2
 tại thửa số 

64a-1, tờ bản đồ số 4 vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 00545 QSDĐ/QĐ-UB/H-UBND 

ngày 30/01/2002, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 692102 mang tên Lò 

Văn D, địa chỉ thửa đất: Xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu và diện tích 174.622 m
2
 tại 

thửa số 64a-2, tờ bản đồ số 4 vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 00543 QSDĐ/QĐ-UB/H-

UBND ngày 30/01/2002, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 692104 mang 

tên Lò Văn T, địa chỉ thửa đất: Xã S B, huyện T Đ, tỉnh Lai Châu, có tứ cận, tiếp giáp 

như sau: Phía Bắc giáp Quốc lộ 4D hướng Tam Đương – Sa Pa; Phía Nam giáp suối; 

Phía Đông giáp rừng phòng hộ của ông Vàng A S; Phía Tây giáp rừng phòng hộ của 

ông Trần Y. 

Các Lò Văn D, Lò Văn T được quyền sử dụng, khai thác diện tích 16.500 m
2
 cây 

sơn tra tương đương số lượng 1.650 cây có trên đất. 

 Buộc ông Trần Y phải bồi thường cho ông Vàng A S 70 % trong tổng số 

97.416.000 đồng giá trị tài sản trên đất là 68.191.200 đồng. Buộc các ông Lò Văn D, Lò 

Văn T phải liên đới bồi thường cho ông Vàng A S số tiền trông coi, bảo vệ diện tích 

16.500 m
2
 cây sơn tra trong vòng 04 năm là 12.000.000 đồng, trong đó ông Lò Văn D, 

ông Lò Văn T mỗi người phải chịu 6.000.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành thì còn phải chịu lãi suất theo lãi 

suất chậm trả của Ngân hàng Nhà nước, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi 

hành án. 
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"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, 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 và Điều 9, Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự" 

2.  Về án phí: Ông Trần Y phải chịu 3.409.560 đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch, ông Y đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án phí theo Biên lai số 0003054 ngày 

07/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T Đ nay ông Y phải nộp thêm 3.109.560 

đồng. Ông Lò Văn D, ông Lò Văn T mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch, ông D đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án phí theo Biên lai số 

0003053, ngày 07/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T Đ, nay 300.000 đồng 

đã nộp chuyển thành án phí. Ông T đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án phí theo Biên lai 

số 0003055, ngày 07/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T Đ nay 300.000 

đồng đã nộp chuyển thành án phí. 

 Ông Vàng A S phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 1.461.240 đồng 

án phí dân sự có giá ngạch. 

3. Về chi phí tố tụng: Buộc ông Vàng A S phải trả cho ông Trần Y 2.000.000 

đồng, trả cho ông Lò Văn T 500.000 đồng chi phí tố tụng. 

4. Quyền kháng cáo:  Các nguyên đơn; Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên 

đơn; Bị đơn; Người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn Vàng A S; Người đại diện theo 

ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 

T Đ; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Giàng Thị T có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn Lò Văn D, Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan Ban quản lý rừng phòng hộ huyện T Đ có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết công khai. 

 
Nơi nhận: 
- Toà án Tỉnh. 

- VKS T Đ . 

- Thi hành án DS. 

- Người TGTT. 

- Lưu HS.  

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

                                    Đã ký 

 

 

                             Đoàn Trung Phước 
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