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l – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Ông Ng yễn V n
iểm sát viên tham gia phiên tòa.
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Ngày 13 tháng 01 n m 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh ậ Giang c ng khai
xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số: 154/2019/TLPT - DS ngày 02 tháng 12 n m 2019, về
việc “Tranh chấp hụi”.
Do bản án dân sự sơ thẩm số: 102/2019/DS - ST ngày 17/7/2019 của Tòa án
nhân dân thành phố V, tỉnh ậ Giang bị kháng cá .
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 254/2019/QĐPT - DS ngày 06/12/2019;
Q yết định h ãn phiên tòa số: 116/2019/QĐ – PT ngày 25/12/2019 giữa các đương sự:
1. Ng yên đơn: Bà Ng yễn Thị Th N, sinh n m 1988 c m t).
Địa chỉ: h vực A, phường M, thành phố V, tỉnh ậ Giang
2. Bị đơn: Bà Đ ng Thị

tên gọi khác: T yết H , sinh n m 19 2 c m t).

Địa chỉ: h vực B, phường M, thành phố V, tỉnh ậ Giang
3. Người làm chứng: Bà Phan Thị D.
Địa chỉ: h vực B, phường M, thành phố V, tỉnh ậ Giang vắng m t .
4. Người kháng cáo: Bị đơn bà Đ ng Thị
NỘI DUNG VỤ ÁN:
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The bản án sơ thẩm và các tài liệ c tr ng h sơ thì nội d ng vụ án N sau:
Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thu N trình bày: Vào ngày 05/5/2017 (ngày
10/4/201 âm lịch ng yên đơn c tham gia dây hụi d bị đơn Đ ng Thị
làm
chủ, hụi 10.000.000 đ ng, hụi g m 25 phần 25 thành viên , mỗi tháng kh i hụi 01
lần. ụi mở được 24 lần và bà N đã đ ng đủ ch bà H 24 lần, bà N gia tiền trực
tiếp ch bà H và một số lần ch yển kh ản. Bà N là người trúng hụi c ối cùng,
tổng số tiền hụi được nhận là 240.000.000 đ ng, sa khi trừ H h ng ch chủ hụi số
tiền 5.000.000 đ ng, số tiền còn lại là 235.000.000 đ ng. T y nhiên bà H không
gia tiền hụi ch bà N, bà N đã nhiề lần yê cầ bà H trả tiền hụi nhưng bà H vẫn
kh ng trả. Nay bà N yê cầ bà H phải trả ch bà N số tiền 235.000.000 đ ng và
tiền lãi chậm trả từ ngày 22/4/2019 đến ngày trả x ng nợ với mức lãi s ất là
%/n m.
Bị đơn bà Đặng Thị H trình bày: Vào ngày 05/5/2017 (ngày 10/4/2017 âm
lịch bà H c mở dây hụi 10.000.000 đ ng, hụi g m 25 phần, mỗi tháng kh i hụi
01 lần. ụi mở được 24 lần và bà N đã đ ng đủ ch bà H 24 lần, cách thức đ ng là
do bà N đ ng trực tiếp, nhờ người đ ng giùm và c một vài lần bà N ch yển
kh ản. Bà N là người hốt c ối cùng, tổng số tiền hụi sa khi trừ H h ng là
235.000.000 đ ng. T y nhiên, bà N chơi hụi là d bà D giới thiệ và bả lãnh
nhưng hiện nay bà D còn thiế nợ bà H nên bà H chưa g m đủ tiền để gia ch bà
N. Bà N khởi kiện thì bà H kh ng đ ng ý trả ch bà N số tiền 235.000.000 đ ng.
Tại Bản án sơ thẩm số: 102/2019/DS - ST ngày 17/7/2019 của Tòa án nhân
dân thành phố V, tỉnh ậ Giang đã t yên xử N sau:
1. Chấp nhận yê cầ khởi kiện của ng yên đơn bà Ng yễn Thị Th N.
2. B ộc bị đơn bà Đ ng Thị phải c trách nhiệm trả ch ng yên đơn bà
Ng yễn Thị Th N tổng số tiền là 238.862.000 đ ng hai tr m ba mươi tám triệ
tám tr m sá mươi hai nghìn đ ng . Tr ng đ tiền gốc là 235.000.000 đ ng hai
tr m ba mươi l m triệ đ ng và tiền lãi là 3.862.000 đ ng ba triệ tám tr m sá
mươi hai nghìn đ ng .
Ng ài ra, bản án còn t yên về án phí; chi phí tố tụng, q yền kháng cá và
q yền yê cầ thi hành án của các đương sự.
Ngày 12/8/2019, bà Đ ng Thị nộp đơn kháng cá yê cầ cấp phúc thẩm
xem xét nội d ng như sa : háng cá một phần bản án sơ thẩm, bà H chỉ đ ng ý trả
số tiền hụi còn nợ đã đ ng thực tế là 192.190.000 đ ng và lãi s ất the q y của pháp
l ật từ ngày 22/4/2019 h c đ ng ý trả số tiền 235.000.000 đ ng hai tr m ba mươi
l m triệ đ ng) mà kh ng trả thêm tiền lãi.
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Ng yên đơn bà Ng yễn Thị Th N và bị đơn bà
Đ ng Thị th a th ận được với nha về việc giải q yết nội d ng vụ án như sau:
Bà Ng yễn Thị Th N đ ng ý kh ng tính lãi s ất đối với số tiền nợ hụi
235.000.000 đ ng ch bà Đ ng Thị .
Bà Đ ng Thị c trách nhiệm trả ch bà Ng yễn Thị Th N 235.000.000
đ ng hai tr m ba mươi l m triệ đ ng).
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ậ Giang phát biể q an điểm:
- Về tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp hành đúng các q y định của Bộ
l ật tố tụng dân sự.
- Về nội d ng vụ án: Đề nghị ội đ ng xét xử phúc thẩm áp dụng Điề 300
của Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015, sửa bản án sơ thẩm, c ng nhận sự th a th ận
của các đương sự.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
C n cứ và tài liệ , chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết q ả tranh tụng
tại phiên tòa, các q y định của pháp l ật, ội đ ng xét xử nhận định:
[1] Vào ngày 10 tháng 4 n m 201 âm lịch ngày 05/5/201 dương lịch , bà
Ng yễn Thị Th N c tham gia chơi hụi d bà Đ ng Thị làm chủ hụi và hốt được số
tiền sa khi trừ h ê h ng là 235.000.000 đ ng. Sa khi hốt hụi x ng, d các bên tranh
chấp về việc thanh t án tiền hụi nên cấp sơ thẩm thụ lý the q an hệ tranh chấp về hụi
là c c n cứ, đúng thẩm q yền the q y định tại kh ản 3 Điề 26; Điểm a kh ản 1
Điề 35; Điểm a kh ản 1 Điề 39 của Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015.
[2] Sa khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/8/2019 bà Đ ng Thị c đơn kháng cá
đúng q y định tại các Điề 2 1, 2 2, 2 3 Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015. ội đ ng
xét xử phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo để xem xét the trình tự phúc thẩm.
[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã th a th ận được với nha về việc
giải q yết vụ án. Ng yên đơn bà Ng yễn Thị Th N đ ng ý kh ng tính lãi trên số tiền
nợ hụi 235.000.000 đ ng hai tr m ba mươi n m triệ đ ng mà bị đơn bà Đ ng Thị
H c trách nhiệm trả ch bà. ội đ ng xét xử phúc thẩm xét thấy, sự th a th ận giữa
các đương sự là tự ng yện, kh ng vi phạm điề cấm của l ật và kh ng trái đạ đức xã
hội. C n cứ và q y định tại Điề 300 Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015, q yết định
sửa bản án sơ thẩm, c ng nhận sự th a th ận của các đương sự.
[4] Ý kiến của iểm sát viên tại phiên tòa, phù hợp với nhận định của ội đ ng
xét xử nên chấp nhận.
[5] Về án phí: Bà Đ ng Thị H phải chị the q y định của pháp l ật.
Vì các lẽ trên;
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QUYẾT ĐỊNH:
- C n cứ Điề 300 của Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015;
- C n cứ Điề 22, Điề 23 Nghị định số: 19/2019/NĐ - CP ngày 19/02/2019
của Chính phủ về họ, hụi, biê , phường;
- Áp dụng Nghị q yết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Q ốc hội.
T yên xử:
1. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 102/2019/DS - ST ngày 17/7/2019 của Tòa
án nhân dân thành phố V, tỉnh ậ Giang.
2. C ng nhận sự th a th ận của các đương như sau:
Bị đơn bà Đ ng Thị có trách nhiệm trả ch ng yên đơn bà Ng yễn Thị Th N
số tiền nợ hụi 235.000.000 đ ng hai tr m ba mươi l m triệ đ ng
“ ể từ ngày tiếp the của ngày xét xử sơ thẩm ch đến khi thi hành án x ng, bên
phải thi hành án còn phải chị kh ản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án the mức
lãi s ất các bên th a th ận nhưng phải phù hợp với q y định của pháp l ật; nế kh ng
c th a th ận về mức lãi s ất thì q yết định the mức lãi s ất q y định tại kh ản 2
Điề 468 của Bộ l ật dân sự n m 2015.”
3. Về án phí
3.1. Án phí dân sự sơ thẩm: B ộc bị đơn Đ ng Thị
đ ng mười một triệ bảy tr m n m mươi nghìn đ ng .

phải chị là: 11.750.000

àn lại ch bà Ng yễn Thị Th N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.8 5.000
đ ng n m triệ tám tr m bảy mươi l m nghìn đ ng the biên lai th số 0020315 ngày
0 tháng 5 n m 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, tỉnh ậ Giang.
3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: B ộc bà Đ ng Thị phải chị 300.000 đ ng.
Ch yển số tiền 300.000 đ ng the biên lai số 0020533 tại Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố V, tỉnh ậ Giang thành án phí.
Trường hợp bản án, q yết định được thi hành án the q y định tại Điề 2 của
ật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân
sự c q yền th a th ận thi hành án, q yền yê cầ thi hành án, tự ng yện thi hành án
h c bị cưỡng chế thi hành án the q y định tại các Điề 6, , 7a, 9 của ật Thi hành
án dân sự; thời hiệ thi hành án được thực hiện the q y định tại Điề 30 của ật Thi
hành án dân sự.
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Bản án phúc thẩm c hiệ lực pháp l ật kể từ ngày t yên án (ngày 13/01/2020).
* Nơi nhận:
- V SND tỉnh ậ Giang;
- TAND thành phố V;
- Chi cục T ADS thành phố V;
- Các đương sự;
- ư h sơ vụ án.

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

Võ Thị Phượng
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