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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Bà Phùng Bích
T yền– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
Ngày 31 tháng 01 n m 2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh ậ Giang c ng
khai xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số: 148/2019/TLPT - DS ngày 02 tháng 12 n m
2019, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.
Do bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2019/DS - ST ngày 09/8/2019 của Tòa án
nhân dân h yện C, tỉnh

ậ Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 256/2019/QĐPT - DS ngày
09/12/2019 và Q yết định ho n phiên tòa số: 115/2019/QĐPT - DS ngày 31/12/2019
giữa các đương sự:
1. Ng yên đơn: Ngân hàng A (A).
Địa chỉ: phường L, q ận H, TP. à Nội
Người được ủy q yền khởi kiện: ng Ng yễn oàng B - Giám đốc Chi nhánh
Ngân hàng A – Chi nhánh Đ (theo v n bản ủy q yền số 8695/QĐ – A ngày
28/10/2016).
1

Người được ủy q yền tham gia tố tụng: ng Ng yễn C ng T – Cán bộ Phòng
q ản lý rủi ro (theo v n bản ủy q yền số 0034/GUQ – A. TNA ngày 14 tháng 12 n m
2016) (c m t).
2. Bị đơn: ng Ng yễn V n X (v ng m t).
Địa chỉ: Ấp B, thị trấn M, h yện C, tỉnh ậ Giang.
3. Người c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an c yê cầ độc lập:
3.1. Ông Ng yễn V n S
3.2. Bà Ng yễn Thị
Cùng địa chỉ: Ấp T, xã V, h yện P, thành phố Cần Thơ.
Người đ i diện hợp pháp cho ng Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị H (theo v n
bản ủy q yền ngày 21/9/2018): Ông Ng yễn oàng M (c m t).
4. Người c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an:
4.1. Anh Ng yễn ong 1
4.2. Anh Ng yễn ong B
4.3. Chị Ng yễn Thị 1
Cùng địa chỉ: Ấp T, xã V, h yện P, thành phố Cần Thơ.
Người đ i diện hợp pháp cho anh Bình, chị

ệ (theo v n bản ủy q yền ngày

14/01/2019): Anh Ng yễn ong 1 (c m t).
4.4. V n phòng c ng chứng 24h (v ng m t).
Địa chỉ: Số 383 đường N, phường A, q ận N, thành phố Cần Thơ.
5. Người kháng cáo: Ng yên đơn Ngân hàng A.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo bản án sơ thẩm và các tài liệ c trong hồ sơ thì nội d ng vụ án như
sau:
Nguyên đơn Ngân hàng A trình bày: Ngày 18/11/2010, Ngân hàng A (viết
t t là Ngân hàng) c

ký với

ng Ng yễn V n X hợp đồng tín dụng số

0027/2010/ Đ với nội d ng ông X vay số tiền 2.000.000.000 đồng, Ngân hàng
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đ giải ngân cho ng X vay 1.350.000.000 đồng, thời h n vay 09 tháng, l i s ất
vay 14,5%/n m. Để đảm bảo cho khoản vay, ng Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị
H c thế chấp giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số 00058 cấp ngày 06/11/2003
cho ông Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị

đứng tên.

Đến nay khoản nợ của ng X đ q á h n nhưng mới trả được cho Ngân
hàng số tiền 648.010.236 đồng nợ gốc, còn nợ số tiền gốc 701.989.764 đồng và
l i phát sinh 1.150.429.594 đồng (l i t m tính đến ngày xét xử).
Ngân hàng yê cầ
Thị

ng Ng yễn V n X và ông Ng yễn V n S, bà Ng yễn

phải trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 701.989.764 đồng, nợ l i

1.150.429.594 đồng (l i tính đến ngày xét xử) và l i phát sinh tiếp theo cho đến
khi tất nợ.
Trường hợp ng X và ông S, bà H kh ng c khả n ng trả nợ Ngân hàng,
đề nghị phát m i tài sản là q yền sử dụng đất của ng S, bà H theo hợp đồng thế
chấp số 0002(E)/10/ Đ để th hồi nợ cho Ngân hàng.
Theo đơn yê câ độc lập ngày 10/10/2018, các lời khai trong q á trình tố
tụng và t i phiên tòa người c q yền lơi, nghĩa vụ liên q an ng Ng yễn V n S,
bà Ng yễn Thị

(c đ i diện ng Ng yễn

Ông Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị

oàng M) trình bày:
kh ng c vay tiền của Ngân hàng

và cũng kh ng ký thế chấp giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số 00058 với
Ngân hàng, phần đất Ngân hàng yê cầ phát m i là cấp cho hộ gia đình ng S,
bà H, trong đ

ng S, bà H có cho ông Ng yễn ong

cất nhà ở ổn định từ n m 2007.

1 một phần đất, ng

ồ

ng S, bà H kh ng thống nhất trả khoản nợ và

kh ng thống nhất phát m i tài sản theo yê cầ của Ngân hàng.

ng S, bà H có

yê cầ độc lập yê cầ Tòa án hủy hợp đồng thế chấp số 0002(E)/10/ Đ ngày
10/05/2010 và b ộc Ngân hàng trả l i giấy chứng nhận q yền sử dụng đất cho
ông S, bà H.
Người c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an anh Ng yễn
cũng là đ i diện cho anh Ng yễn ong B, chị Ng yễn Thị

ong

1 đồng thời

1 trình bày: Phần đất

Ngân hàng yê cầ phát m i là của cha, mẹ anh là ng Ng yễn V n S, bà
Ng yễn Thị

. N m 2007, ng S, bà H có cho anh một phần đất cất nhà ở, chưa

tách giấy chứng nhận q yền sử dụng đất. Ngân hàng nhận thế chấp tài sản nhưng
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kh ng xem xét tài sản nên anh và gia đình kh ng hay biết gì. Anh và anh B, chị
H1 kh ng đồng ý yê cầ phát m i tài sản của Ngân hàng.
T i bản án sơ thẩm số: 22/2019/DS - ST ngày 09/8/2019 của Tòa án nhân
dân h yện C, tỉnh

ậ Giang đ t yên xử như sa :

Chấp nhận một phần yê cầ khởi kiện của Ngân hàng A.
Chấp nhận yê cầ độc lập của người c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an ng
Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị .
B ộc ng Ng yễn V n X trả cho Ngân hàng A số tiền gốc và l i phát sinh
tính đến ngày 09/8/2019 là 1.852.419.358 đồng (Một tỷ tám tr m n m mươi hai
triệ

bốn tr m mười chín nghìn ba tr m n m tám đồng), trong đ

tiền gốc

701.989.764 đồng, tiền l i 1.150.429.594 đồng.
Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử (09/8/2019) người phải thi hành án còn
phải tiếp tục chị khoản tiền l i q á h n của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo
mức l i s ất mà các bên thỏa th ận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong
khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên c thỏa th ận về
việc điề chỉnh l i s ất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì l i
s ất mà bên phải thi hành án phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo
q yết định của Tòa án cũng sẽ được điề chỉnh cho phù hợp với sự điề chỉnh l i
s ất của Ngân hàng cho vay.
ợp đồng thế chấp số 0002(E)/10/ Đ ngày 10/5/2010 ký giữa bà Ng yễn
Thị

với Ngân hàng A v hiệ .
B ộc Ngân hàng A phải trả cho ng Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị

một

Giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số 00058 cấp ngày 06/11/2003 cho ng S, bà
H.
Ngoài ra, bản án còn t yên về án phí; chi phí tố tụng, q yền kháng cáo và
q yền yê cầ thi hành án của các đương sự.
Ngày 19/8/2019, Ngân hàng A nộp đơn kháng cáo yê cầ cấp phúc thẩm
xem xét nội d ng như sa : Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
T i phiên tòa phúc thẩm: Ng yên đơn vẫn giữ ng yên yê cầ khởi kiện và
vẫn giữ ng yên yê cầ kháng cáo. Người c q yền lợi nghĩa vụ liên q an c yê
cầ độc lập vẫn giữ ng yên yê cầ độc lập.
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Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ậ Giang phát biể q an điểm:
- Về tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm đ chấp hành đúng các q y định của Bộ
l ật tố tụng dân sự.
- Về nội d ng vụ án: Đề nghị

ội đồng xét xử phúc thẩm kh ng chấp nhận

kháng cáo của Ngân hàng A. Áp dụng khoản 1 Điề 308 của Bộ l ật tố tụng dân
sự n m 2015, giữ ng yên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
C n cứ vào tài liệ , chứng cứ đ được xem xét t i phiên tòa, kết q ả tranh tụng
t i phiên tòa, các q y định của pháp l ật, ội đồng xét xử nhận định:
[1] Về thủ tục tố tụng:
[1.1] Ng yên đơn Ngân hàng A khởi kiện ng Ng yễn V n X c địa chỉ cư trú
t i ấp B, thị trấn M, h yện C, tỉnh

ậ Giang về tranh chấp hợp đồng tín dụng nên

Tòa án nhân dân h yện C thụ lý và xét xử là đúng thẩm q yền.
[1.2] Trong q á trình thụ lý vụ án và theo hồ sơ th thập, c cơ sở để xác định
ông Ng yễn V n X c đ ng ký thường trú t i ấp B, thị trấn M, h yện C, tỉnh

ậ

Giang và dùng địa chỉ đ ng ký thường trú này để giao kết hợp đồng tín dụng với
Ngân hàng. Vì vậy việc ng X đang cư trú t i địa chỉ khác nhưng kh ng c ng cấp địa
chỉ cho Ngân hàng được xem là trường hợp cố tình giấ địa chỉ. Do đ , Tòa án cấp
sơ thẩm thụ lý, giải q yết vụ án là c c n cứ và đúng pháp l ật.
[1.3] Bị đơn ng Ng yễn V n X đ được triệ tập hợp lệ đến lần thứ hai,
nhưng vẫn v ng m t t i phiên tòa. ội đồng xét xử phúc thẩm, c n cứ vào q y định
t i Điề 227 Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015 để xét xử v ng m t đối với ng
Ng yễn V n X.
[2] Sa khi xét xử sơ thẩm ng yên đơn Ngân hàng A c đơn kháng cáo hợp lệ
và còn trong thời h n l ật định và đúng theo q y định t i các Điề 271, 272, 273 Bộ
l ật tố tụng dân sự n m 2015 nên được ội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đơn để
xem xét theo trình tự phúc thẩm.
T i phiên tòa Ngân hàng A giữ ng yên yê cầ kháng cáo.
[3] Xét kháng cáo của Ngân hàng A.
[3.1] C n cứ theo hợp đồng tín dụng ký kết giữa Ngân hàng A với ông
Ng yễn V n X theo hợp đồng tín dụng số 0027/2010/ Đ ngày 18/11/2010 với số
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tiền 2.000.000.000 đồng, l i s ất vay 14,5%/n m, l i q á h n bằng 150% l i s ất
cho vay trong h n, thời h n vay là 09 tháng, mục đích vay để n i cá tra. Ngân
hàng A đ giải ngân cho ng X vay 1.350.000.000 đồng và ông X đ nhận đủ thể
hiện theo bảng kê rút vốn ngày 19/11/2010 (bút lục 16). Trong q á trình thực hiện
giao dịch ng X đ trả được cho Ngân hàng A số tiền 648.010.236 đồng, còn nợ
gốc 701.989.764 đồng và l i phát sinh.
Để đảm bảo cho hợp đồng tín dụng số 0027/2010/ Đ ngày 18/11/2010 thì
Ngân hàng A với ông Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị

c giao kết hợp đồng thế

chấp q yền sử dụng đất và tài sản g n liền với đất số 0002(E)/10/ Đ ngày
10/5/2010 đối với tài sản thế chấp là giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số X
582556 vào sổ số 00058.QSDĐ, thửa đất số 1225, 60, 58 diện tích 1.561m 2, do Ủy
ban nhân dân h yện C, tỉnh Cần Thơ (cũ) cấp ngày 06/11/2003 được cấp cho hộ
ông Ng yễn V n S (được đính chính ngày 22/4/2009) để đảm bảo cho số tiền vay
370.000.000 đồng. Phần đất tọa l c t i ấp Trường Th ận, x Trường ong, h yện C
A, tỉnh Cần Thơ (cũ) nay là Ấp Trường Th ận A, x Trường ong, h yện Phong
Điền, thành phố Cần Thơ.
[3.2] Đối với hợp đồng tín dụng số: 0027/2010/ Đ ngày 18/11/2010 được ký
kết giữa A với ng Ng yễn V n X tinh thần tự ng yện, hợp đồng được thực hiện
theo đúng trình tự và q y định của pháp l ật. Do ng X chậm thực hiện nghĩa vụ
nên khoản nợ vay trên đ q á h n và ng X cũng chưa trả nợ gốc và l i cho A nên
phát sinh tranh chấp. Vì vậy việc A khởi kiện yê cầ

ng Ng yễn V n X phải c

trách nhiệm trả nợ gốc và l i là c c n cứ nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận là
đúng với q y định của pháp l ật.
[3.3] Đối với hợp đồng thế chấp q yền sử dụng đất và tài sản g n liền với đất
số 0002(E)/10/ Đ ngày 10/5/2010.
ội đồng xét xử xét thấy, t i giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số X
582556 vào sổ số 00058.QSDĐ, thửa đất số 1225, 60, 58 diện tích 1.561m 2, do Ủy
ban nhân dân h yện C, tỉnh Cần Thơ (cũ) cấp ngày 06/11/2003 thể hiện là được
cấp cho hộ ng Ng yễn V n S và vợ Ng yễn Thị

nhưng đến ngày 22/4/2009 đ

được xác nhận điề chỉnh l i chủ sử dụng đất từ hộ ông Ng yễn V n S và vợ bà
Ng yễn Thị

sang ông Ng yễn V n S và bà Ng yễn Thị
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nên c cơ sở xác định

phần đất thế chấp t i thửa đất số 1225, 60, 58 diện tích 1.561m2 do ông Ng yễn
V n S và bà Ng yễn Thị

cùng đứng tên. Do đây là tài sản của vợ chồng ng S và

bà H nên việc ng S và bà H thế chấp tài sản của mình cho Ngân hàng A là thực
hiện đúng q yền của chủ sử dụng đất theo q y định t i Điề 197 của Bộ l ật dân sự
n m 2005 và Điề 106 của

ật đất đai n m 2003 và không nhất thiết phải c ý

kiến đồng ý của các thành viên khác trong gia đình ng S, bà H.
Tuy nhiên, ông Ng yễn V n S và bà Ng yễn Thị

cho rằng ng bà kh ng

có ký tên vào hợp đồng thế chấp tài sản với A và c yê cầ hủy hợp đồng thế chấp
tài sản.
C n cứ vào Kết l ận giám định số 1307/C09B ngày 13/3/2019 của Phân viện
Khoa học hình sự t i thành phố ồ Chí Minh – Bộ C ng an xác định chữ ký và chữ
viết Ng yễn Thị

trong hợp đồng thế chấp so với các mẫ chữ ký của bà H cung

cấp là do cùng một người ký ra, chữ ký “S” và chữ viết họ tên Ng yễn V n S so với
các mẫ chữ ký giám định kh ng phải do cùng một người ký ra, vì vậy không c cơ
sở để xác định có ông Ng yễn V n Sá ký tên xác lập hợp đồng thế chấp q yền sử
dụng đất và tài sản g n liền với đất số: 0002(E)/10/HĐ ngày 10/5/2010 với Ngân
hàng A.
C n cứ vào Khoản 1 Điề 213 Bộ l ật dân sự n m 2015 q y định “Sở hữu
chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất”, vì vậy q yền sử dụng đất là tài sản
ch ng của ng S và bà H, chỉ c bà H ký tên trong hợp đồng thế chấp với Ngân
hàng A, nhưng kh ng c sự đồng ý của ng S và ông S không có v n bản ủy q yền
về sự đồng ý của cả hai bên về việc bà H sẽ là người đ i diện ký tên trong hợp đồng
thế chấp.
Theo q y định t i khoản 2 Điề 24

ật

n nhân và gia đình 2014 có quy

định: “Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao
dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan
phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng…”.
Theo q y định t i Điề 29, Điề 35

ật

n nhân và gia đình n m 2014 thì

vợ, chồng c q yền và nghĩa vụ ngang nha trong việc chiếm hữ , sử dụng, định
đo t tài sản ch ng. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch dân sự liên
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q an đến tài sản ch ng là bất động sản thì phải do cả hai vợ chồng cùng bàn b c,
quyết định.
Do đ ,

ợp đồng thế chấp số: 0002(E)/10/ Đ ngày 10/5/2010 chỉ do bà

Ng yễn Thị H ký với Ngân hàng A, kh ng đảm bảo đúng theo q y định của pháp
l ật. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định hợp đồng v hiệ và xử lý hậ q ả của hợp
đồng v hiệ là đúng và phù hợp với q y định.
[4] Từ những nhận định trên,

ội đồng xét xử phúc thẩm kh ng chấp nhận

kháng cáo của ng yên đơn Ngân hàng A.
[5] Ý kiến của Kiểm sát viên t i phiên tòa phù hợp với nhận định của

ội

đồng xét xử nên chấp nhận.
[6] Về án phí: Do yê cầ của Ngân hàng A kh ng được chấp nhận nên Ngân
hàng A phải chị án phí phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
C n cứ vào khoản 1 Điề 308 của Bộ l ật tố tụng dân sự n m 2015;
C n cứ các Điề 147, 157, 164, 180 Bộ l ật tố tụng dân sự 2015;
C n cứ các Điề 91, 95

ật các tổ chức tín dụng;

C n cứ các Điề 127, 715 Bộ l ật dân sự n m 2005; Bộ l ật dân sự n m 2015;
C n cứ các Điề 27, 28

ật h n nhân và gia đình n m 2014;

Áp dụng Nghị q yết số: 326/2016/UBTVQ 14 của Ủy ban thường vụ Q ốc
ội q y định về mức th , miễn, giảm, th , nộp, q ản lý và sử dụng án phí và lệ phí
Tòa án.
Kh ng chấp nhận kháng cáo của ng yên đơn Ngân hàng A.
Giữ ng yên bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2019/DS - ST ngày 09/8/2019 của
Tòa án nhân dân h yện C, tỉnh

ậ Giang

T yên xử:
1. Chấp nhận một phần yê cầ yê cầ khởi kiện của Ngân hàng A.
2. Chấp nhận yê cầ độc lập của người c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an ng
Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị .
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3. B ộc ng Ng yễn V n X trả cho Ngân hàng A số tiền gốc và l i phát sinh
tính đến ngày 09/8/2019 là 1.852.419.358 đồng (Một tỷ tám tr m n m mươi hai triệ
bốn tr m mười chín nghìn ba tr m n m tám đồng), trong đ tiền gốc 701.989.764
đồng, tiền l i 1.150.429.594 đồng.
Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử (09/8/2019) người phải thi hành án còn
phải tiếp tục chị khoản tiền l i q á h n của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo
mức l i s ất mà các bên thỏa th ận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong
khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên c thỏa th ận về
việc điề chỉnh l i s ất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì l i s ất
mà bên phải thi hành án phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo q yết
định của Tòa án cũng sẽ được điề chỉnh cho phù hợp với sự điề chỉnh l i s ất của
Ngân hàng cho vay.
4.
Thị

ợp đồng thế chấp số 0002(E)/10/ Đ ngày 10/5/2010 ký giữa bà Ng yễn

với Ngân hàng A v hiệ .
B ộc Ngân hàng A phải trả cho ng Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị

một

Giấy chứng nhận q yền sử dụng đất số 00058 cấp ngày 06/11/2003 cho ông S, bà H.
5. Về án phí:
5.1. Án phí dân sự sơ thẩm:

ng Ng yễn V n X phải chị 67.572.000 đồng

(Sáu mươi bảy triệ n m tr m bảy mươi hai nghìn đồng).
Ngân hàng A phải chị 300.000 đồng (Ba tr m nghìn đồng) được khấ trừ vào
số tiền t m ứng án phí đ nộp 31.390.000 đồng theo biên lai số 0014291 ngày
19/6/2018. Ngân hàng còn được nhận l i 31.090.000 đồng (Ba mươi mốt triệ kh ng
tr m chín mươi nghìn đồng)
Ông Ng yễn V n S, bà Ng yễn Thị
300.000 đồng (Ba tr m nghìn đồng) đ

được nhận l i tiền t m ứng án phí
nộp theo biên lai số 0017895 ngày

17/12/2018
5.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ngân hàng A phải chị 300.000 đồng (Ba
tr m nghìn đồng). Ch yển số tiền 300.000 đồng (Ba tr m nghìn đồng) theo biên lai
số 0021565 ngày 22/8/2019 t i Chi cục Thi hành án dân sự h yện C, tỉnh ậ Giang
thành án phí. Ngân hàng A kh ng phải nộp thêm.
6. Về chi phí tố tụng:
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6.1. Chi phí th ng báo tìm kiếm người v ng m t t i nơi cư trú: 2.490.000 đồng
( ai triệ bốn tr m chín mươi nghìn đồng), Ngân hàng phải chị , Ngân hàng đ nộp
đủ.
6.2. Chi phí giám định chữ ký 3.930.000 đồng, ng yên đơn Ngân hàng, người
c q yền lợi, nghĩa vụ liên q an bà Ng yễn Thị , ông Ng yễn V n S mỗi bên phải
chị 1.965.000 đồng (Một triệ chín tr m sáu mươi l m nghìn đồng) phần của bà H,
ông S đ nộp đủ, phần của Ngân hàng phải nộp để hoàn trả l i cho ng Sá , bà H.
6.3. Chi phí thẩm định, định giá tài sản: 14.946.000 đồng (Mười bốn triệ chín
tr m bốn mươi sá nghìn đồng), Ngân hàng phải chị , Ngân hàng đ nộp đủ.
Trường hợp bản án, q yết định được thi hành án theo q y định t i 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 thỏa th ận thi hành án, q yền yê cầ thi hành án, tự ng yện thi
hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo q y định t i các Điề 6, 7, 7a, 9 của

ật

Thi hành án dân sự; thời hiệ thi hành án được thực hiện theo q y định t i Điề 30
của

ật Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm c

hiệ

lực pháp l ật kể từ ngày t yên án (ngày

31/01/2020).

* Nơi nhận:
- VKSND tỉnh ậ Giang;
- TAND h yện C;
- Chi cục T ADS h yện C;
- Các đương sự;
- ư hồ sơ vụ án.

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

Võ Thị Phượng
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