TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02 /2021/QĐ-PT

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hữu Sỹ
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn và bà Từ Thị Hải Dương
Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số: 02/2021/DS-ST ngày 26
tháng 02 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị
kháng cáo như sau:
Ngày 10/3/2021 bị đơn anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị T1 kháng cáo
với nội dung:
- Không nhất trí với Quyết định của của Bản án sơ thẩm số 02/2021/DS-ST
ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình, về việc xử lý tài sản thế chấp là thửa đất số 35, tờ bản đồ số 20, diện tích 350
m2, tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vì đây là tài sản thế
chấp của Hợp đồng tín dụng số: 470/2018/HĐTD ngày 02/4/2018 và số tiền vay tại
Hợp đồng tín dụng số: 470/2018/HĐTD ngày 02/4/2018 thì gia đình anh T, chị T1
đã trả hết cho Ngân hàng.
- Việc trả nợ theo Hợp đồng số: 6713/2016/HĐTD ngày 30/92016, sau khi
vay đến hết năm 2018 thì gia đình anh T, chị T1 đã thực hiện trả lãi, trả gốc đúng
theo Hợp đồng. Từ năm 2019 đến nay do dịch covid 19 và lũ lụt nên gia đình
không có điều kiện để trả nợ, chứ không phải cố tình không trả nợ. Vì vậy đề nghị
Ngân hàng tạo điều kiện cho gia đình anh T, chị T1 có tàu để ra khơi làm ăn.
XÉT THẤY:
Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử, đã gửi giấy triệu tập hợp lệ cho bị
đơn anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Thị T1 và người được bị đơn uỷ quyền anh
Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn H1 đến tham gia phiên tòa phúc thẩm theo đúng
quy định. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần thứ nhất (ngày 24/5/2021) chị T1 có tờ trình
gửi cho Tòa án thông báo lý do anh T đi biển xa bờ nên không thể có mặt tại
phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án; những người khác như chị T1, anh H và
ông H1 đều vắng mặt không có lý do. Tại các phiên tòa lần thứ hai (ngày
23/6/2021), lần thứ ba (ngày 12/7/2021) thì cả anh T, chị T1, anh H và ông H1
đều vắng mặt không có lý do chính đáng.
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Căn cứ vào các điều 289, 295 và khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân
sự; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng
án phí và lệ phí Tòa án,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 05/2021/TLPT- DS
ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:
- Nguyên đơn: Ngân hàng A - người đại diện theo pháp luật: ông Phạm
Đức B, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên; địa chỉ: Số C, phường T, quận B,
thành phố Hà Nội.
+ Người đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Xuân H2- Giám đốc Ngân
hàng A, chi nhánh Quảng Bình;
Người được ông Nguyễn Xuân H2 uỷ quyền tham gia tố tụng tại Tòa án:
bà Lê Thị Nguyệt N - Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng A, chi nhánh Quảng
Bình.
- Bị đơn: anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị T1; đều có địa chỉ tại: Thôn
Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Bình.
+ Người được bị đơn uỷ quyền:
Anh Nguyễn Văn H; địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Bình và
ông Nguyễn Văn H1; địa chỉ: xã T, huyện B, tỉnh Quảng Bình.
2. Bản án dân sự sơ thẩm số: 02/2021/DS-ST ngày 26 tháng 02 năm 2021
của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có hiệu lực pháp luật kể từ
ngày ra quyết định này (12/7/2021).
3. Về án phí dân sự phúc thẩm: anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị T1
phải chịu 300.000đ, được khấu trừ số tiền mà anh T, chị T1 đã nộp tại biên lai thu
tiền tạm ứng án phí phúc thẩm số: AA/2020/0000585 ngày 10/3/2021 tại Chi cục
thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
4. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND; Chi cục THADS
huyện Bố Trạch;
- Các đương sự;
- Lưu AV; Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Hữu Sỹ
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