TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ SÔNG CẦU
TỈNH PHÚ YÊN
_______
Số: 01/2017/ QĐ-SCBSQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
________________
Sông Cầu, ngày 31 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN SƠ THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU
Căn cứ vào Điều 268 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Xét cần sửa chữa, bổ sung bản án do tính toán sai trong bản án số:
03/2017/KDTM-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017của Toà án nhân dân thị xã Sông Cầu,
tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm vụ án Kinh doanh thương mại về Tranh chấp hợp đồng
tín dụng giữa:
Nguyên đơn: Ngân hàng V - chi nhánh thị xã S, tỉnh Phú Yên. Đại diện theo ủy
quyền: Ông Tô Thanh H – Giám đốc, người được ủy quyền: Ông Trương Văn V – Phó
giám đốc
Địa chỉ: Số 10 đường H, phường X, thị xã S, tỉnh Phú Yên
Bị đơn: Vợ chồng ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị Q, sinh
năm 1972.
Cùng cư trú tại: Thôn P, xã XT, thị xã S, tỉnh Phú Yên.
QUYẾT ĐỊNH:
Sửa chữa, bổ sung Bản án 03/2017/KDTM-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017của
Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu như sau:
1. Tại dòng thứ 38 từ trên xuống, trang 05 của bản án đã ghi: 19.530.000đ. Tổng
cộng án phí phải chịu là: 20.000.000đ + 19.530.000đ = 39.530.000đ đồng án phí kinh
doanh thương mại sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án
chấp nhận.”
Nay sửa chữa, bổ sung như sau:15.624.000đ. Tổng cộng án phí phải chịu là:
20.000.000đ + 15.624.000đ = 35.624.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm
tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.”
2. Tại dòng thứ 01 từ trên xuống, trang 07 của bản án đã ghi: Vợ chồng Nguyễn
Văn C và bà Nguyễn Thị Q phải chịu 39.530.000đ (Ba mươi chín triệu năm trăm ba
mươi nghìn đồng) án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm.
Nay sửa chữa, bổ sung như sau: Vợ chồng Nguyễn Văn Cvà bà Nguyễn Thị Q
phải chịu 35.624.000 đồng (Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng) án
phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm.
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Cơ quan, tổ chức khởi kiện (nếu có);
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Cơ quan thi hành án cùng cấp;
- Lưu hồ sơ tại Tòa án.
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