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NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE – TỈNH BẾN TRE
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Như Phương
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Trần Văn Hổ.
2. Bà Phạm Thu Hồng.
- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Yến Nhi – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố
Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tham gia
phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Kiểm sát viên.
Ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh
Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 31/2017/TLST-DS ngày 24 tháng
01 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét
xử số: 49/2017/QĐXX-ST ngày 22 tháng 5 năm 2017 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Thanh T, sinh năm 1958. Địa chỉ: p A, x B,
huy n C, tỉnh Bến Tre.
2. Bị đơn: Bà Nguyễn M H, sinh năm 1972.
Ông Nguyễn Ng c , sinh năm 1971. Yêu cầu giải quyết vắng mặt.
ng địa chỉ: Khu phố D, phư ng E, thành phố F, tỉnh Bến Tre.
Bà T có mặt; bà H, ông

vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Trong đơn khởi ki n ngày 23/01/2017, đơn khởi ki n bổ sung ngày 13/02/2017,
quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Phạm Thị Thanh T trình
bày: Ngày 02/12/2016 bà có cho bà Nguyễn M H vay số tiền 200.000.000 đồng,
trong th i hạn 30 ngày và đến ngày 12/12/2016 cho bà H vay thêm số tiền là
200.000.000 đồng. ả hai lần nhận tiền đều lập thành văn bản là “Hợp đồng nhận
nợ”.
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Ngày 12/01/2017 bà tiếp tục đưa thêm số tiền 20.000.000 đồng và bà H có viết
“Giấy nhận nợ”. Bà H đ nhiều lần hẹn bán nhà sẽ trả tiền cho bà nhưng đến nay nhà
và đ t bà H đ bán mà vẫn không trả tiền nên bà khởi ki n yêu cầu bà H và chồng là
ông Nguyễn Ng c phải có trách nhi m liên đới trả cho bà số tiền tổng cộng là
420.000.000 đồng. ác lần nhận tiền không có thỏa thuận về l i su t nên bà không
yêu cầu tính l i đối với số tiền này.
Bị đơn bà H, ông đ được Tòa án tống đạt hợp l các văn bản tố tụng theo
đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nhưng bà H và ông đều vắng
mặt nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến cũng như yêu cầu của ông bà.
Kiểm sát viên đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre phát biểu
quan điểm về vi c tuân theo pháp luật của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án cho đến khi
xét xử, của Hội đồng xét xử tại phiên tòa và của ngư i tham gia tố tụng là đúng với
quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử
ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Giữa bà Phạm Thị Thanh T và bà Nguyễn M H có thỏa thuận cho vay tài
sản và có lập thành văn bản, sau đó phát sinh tranh ch p, do bà H và ông Nguyễn
Ng c c ng cư trú trên địa bàn thành phố Bến Tre nên Tòa án nhân dân thành phố
Bến Tre thụ lý giải quyết vụ ki n về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” nêu trên là
đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015; Điều 26 và điểm a,
khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
[2] Bà T khởi ki n tranh ch p hợp đồng vay tài sản, chứng cứ cho yêu cầu khởi
ki n này là “Hợp đồng nhận nợ” và “Giấy nhận nợ”. Hội đồng xét xử xét th y vi c
cho vay này đ được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận số tiền nợ tổng cộng là
420.000.000 đồng của bà H nên các văn bản này có giá trị pháp lý, được pháp luật
thừa nhận và bảo v . Sau khi thụ lý, Tòa án đ tiến hành giao đơn khởi ki n và tài li u
chứng cứ kèm theo cho bà H, ông nhưng bị đơn không có ý kiến tự khai, giải trình,
phản bác hay yêu cầu gì đối với yêu cầu của nguyên đơn. Như vậy có căn cứ để xác
định bà H còn nợ bà T số tiền 420.000.000 đồng, yêu cầu khởi ki n của bà T là có cơ
sở nên được Hội đồng xét xử ch p nhận.
[3] Do các bên đương sự không thỏa thuận về l i su t và nguyên đơn không yêu
cầu tính l i nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[4] Ông và bà H có Gi y chứng nhận kết hôn do Ủy ban nhân dân phư ng E,
TP F, tỉnh Bến Tre c p ngày 19/4/2002 nên là vợ chồng hợp pháp. Mặt khác, tại
“Biên bản làm việc” ngày 23/3/2017 ông thừa nhận có biết vi c bà H nợ tiền vay và
tiền hụi của nhiều ngư i với số tiền lớn nhưng không rõ cụ thể bao nhiêu, vì là nợ
chung của vợ chồng nên ông đồng ý c ng vợ trả các khoản nợ. Hội đồng xét xử căn
cứ vào Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 buộc ông phải có trách nhi m
liên đới với bà H để trả số tiền 420.000.000 đồng cho bà T.
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[5] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi
ki n của nguyên đơn. Buộc bà H và ông phải có trách nhi m liên đới trả cho bà T
số tiền 420.000.000 đồng.
[5] Do yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn được ch p nhận toàn bộ nên án phí
dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị đơn phải nộp theo quy định của Nghị quyết 326/NQUBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội là 20.800.000 đồng.
[6] Bị đơn đ được Tòa án tống đạt hợp l thông báo thụ lý; đơn khởi ki n và tài
li u chứng cứ kèm theo; thông báo về phiên h p kiểm tra vi c giao nộp, tiếp cận,
công khai chứng cứ và hòa giải theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm
2015, nhưng bà H và ông đều vắng mặt nên không tiến hành hòa giải được. Tòa án
tiến hành tống đạt hợp l Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định ho n phiên
tòa c ng gi y tri u tập để dự phiên tòa nhưng bà H vẫn vắng mặt. Tại “Biên bản làm
việc” ngày 23/3/2017 ông C có yêu cầu Tòa án giải quyết vắng mặt do ông làm tài xế
lái xe đư ng dài, thư ng xuyên không có mặt ở nhà. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ
vào khoản 2 Điều 277 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt bị đơn.
[7] Ngày 31/5/2017 Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre có nhận được một bản
sao gi y ủy quyền của bà H với nội dung ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Q tham gia
tố tụng và quyết định m i v n đề có liên quan trong các vụ án tranh ch p nợ hụi và
tranh ch p hợp đồng vay tài sản tại Tòa án. Trên thực tế, Tòa án nhân dân thành phố
Bến Tre đang thụ lý giải quyết r t nhiều vụ án mà bà H tham gia với tư cách là bị
đơn. Trong gi y ủy quyền có ghi nhiều tên nguyên đơn nhưng không nêu rõ năm sinh,
địa chỉ của từng ngư i, Tòa án không thể thực hi n vi c đối chiếu từ một bản sao của
gi y ủy quyền này để áp dụng cho từng hồ sơ khởi ki n của các nguyên đơn có tên
trong đó. Mặc d vậy, Tòa án vẫn tiến hành m i ông Q để giải quyết nhưng ông Q
không đến, Tòa án cũng đ tiến hành xác minh địa chỉ của ông Q, theo nội dung của
“Biên bản xác minh” ngày 14/6/2017 thể hi n ông Q có đăng ký hộ khẩu thư ng trú
tại địa chỉ: p G, thị tr n H, huy n K, tỉnh Bến Tre nhưng ông không sinh sống tại địa
chỉ này cách nay đ hơn 10 năm, gia đình cũng không biết địa chỉ hi n tại của ông Q.
Từ những lý do nêu trên, Tòa án không công nhận giá trị pháp lý của gi y ủy quyền
này và vẫn tiến hành tống đạt trực tiếp cho bà H để giải quyết vụ án.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
ăn cứ: - Điều 463 và khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015.
- Điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
- Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội về án phí, l phí Tòa án.
1. h p nhận yêu cầu khởi ki n của bà Phạm Thị Thanh T. Buộc bà Nguyễn M
H và ông Nguyễn Ng c C phải có trách nhi m liên đới trả cho bà Phạm Thị Thanh T
số tiền 420.000.000 (Bốn trăm hai mươi tri u) đồng.
Ghi nhận vi c bà Phạm Thị Thanh T không yêu cầu tính l i đối với số tiền trên.
-3-

2. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: bà Nguyễn M H và ông Nguyễn Ng c
C phải có trách nhi m liên đới nộp 20.800.000 (Hai mươi tri u tám trăm ngàn) đồng.
Bà Phạm Thị Thanh T được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đ nộp tổng cộng là
10.500.000 (Mư i tri u năm trăm ngàn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số
0010408 ngày 24/01/2017 và số 0010445 ngày 13/02/2017 của hi ục Thi hành án
dân sự thành phố F.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hi u lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu
cầu thi hành án của ngư i được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, t t cả các
khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền l i của số tiền
còn phải thi hành án theo mức l i su t quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự
năm 2015.
Trư ng hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi
hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc
bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi
hành án dân sự; th i hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật
thi hành án dân sự.
ác đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong th i hạn 15 (Mư i lăm) ngày
kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án
mà có lý do chính đáng thì th i hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc
được tống đạt hợp l .
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKSND TP Bến Tre;
- Chi cục THADS TP F;
- TAND tỉnh Bến Tre;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Trần Thị Nhƣ Phƣơng
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