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Bản án số: 02/2020/DS-PT
Ngày: 08/5/2020
V/v tranh chấp hợp đồng vay
tài sản.
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Trong ngày 08 tháng 5 nă 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh
n
Tu xét xử phúc thẩ công hai vụ án dân sự thụ l số: 05/2020/TLPT-DS
ngày 03 tháng 01 nă 2020 về “ r
ấ ợ đồ g v y tà sả ”.
D bản án dân sự sơ thẩ số 05/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11 nă
của Toà án nhân dân huyện Đă Hà bị háng cá .

2019

The Quy t định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩ số: 05/2020/QĐ-PT ngày
02 tháng 3 nă 2020 của Tòa án nhân dân t nh n Tu giữa các đương sự:
- Nguy đơ : Chị Trương Thị Bích Ng, sinh nă
Địa ch : Thôn 4, xã Đ, huyện Đ, t nh n Tu .
đơ : nh Đ àn Văn Tr, sinh nă
Địa ch : Thôn 5, xã H, huyện Đ, t nh
Ng

à

1986
n Tu .

g

1. Chị Trương Thị N, sinh nă 1984
Địa ch : Thôn 2, xã Đ, huyện Đ, t nh
2.

nh Nguyễn Văn T, sinh nă

1997

Địa ch : Thôn 10, xã Đ, huyện Đ, t nh
3.

n Tu .

nh Nguyễn Minh T, sinh nă

n Tum.

1986

Nơi Đ H TT: xã C, thành phố , t nh à Cai.
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1990

Nơi là
Nai).

việc: Công ty TNHH xây dựng N (xã V, huyện V, t nh Đồng

4. Chị Nguyễn Thị T, sinh nă

1981

Địa ch : Tổ dân phố 6, thị trấn Đ, huyện Đ, t nh

n Tu .

5. Ông Đ àn Ng H
Địa ch : Thôn 5, xã H, huyện Đ, t nh

n Tu .
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Vào ngày 25/4/2017, chị Trương Thị Bích Ng có ch anh Đ àn Văn Tr
vay số tiền 101.500.000 đồng thỏa thuận 03 ngày sẽ trả, ngày 10/5/2017 chị Ng
ti p tục ch anh Tr vay số tiền 150.000.000 đồng thỏa thuận 05 ngày sẽ trả.
Tổng cộng hai h ản tiền tr n là 251.500.000 đồng, việc vay ượn được xác lập
thành văn bản, hông thỏa thuận về lãi suất. Từ hi vay đ n nay anh Tr không
trả gốc và lãi ch chị Ng, chị Ng đã nhiều lần y u cầu anh Tr trả nợ nhưng anh
Tr không trả. Đ n nay chị Ng y u cầu Tòa án giải quy t buộc anh Tr trả nợ gốc
và lãi the quy định của pháp luật, từ ngày vay đ n ngày nộp đơn hởi iện ra
Tòa án tạ tính là 320.900.000 đồng và tiền lãi từ hi nộp đơn ch đ n hi giải
quy t x ng vụ án với lãi suất là 0,8%, y u cầu trả ột lần.
đơ
Đ à Vă r trình bày: Anh Tr và chị Ng có ối quan hệ
quen bi t và là ăn từ nă 2016, hai b n vẫn thường xuy n ch nhau ượn
tiền, tuy nhi n hi vay ượn tiền thì vi t giấy vay tiền nhưng hi trả tiền thì ch
đưa tiền và thỏa thuận iệng chứ hông hủy giấy nợ. Và nă 2017 anh Tr có
vay số tiền đúng như hai giấy nợ chị Ng đang hởi iện, nhưng anh Tr ch rằng,
ngay sau đó anh Tr đã trả đủ cả gốc và lãi đúng ngày the giấy thỏa thuận vay
tiền ch chị Ng, nhưng d tin tưởng nhau n n hi trả tiền anh Tr hông cầ lại
giấy nợ gốc. Ngày 12/5/2018 anh Tr phát hiện chị Ng lợi dụng giấy vay tiền à
trước đó chị Ng hông hủy để vay ượn tiền những người hác, lấy l d anh
Tr đang nợ tiền n n hông có tiền thanh t án những chỗ chị Ng đang nợ. Vì vậy,
anh Tr đã nói chuyện với chị Ng và quay vide , ghi â lại việc chị Ng có hẳng
định: Giữa anh Tr và chị Ng hông còn nợ số tiền nà cả, có rất nhiều người
chứng i n việc chị Ng xác nhận anh Tr hông còn nợ tiền chị Ng ch đ n tháng
5/2018. Vì vậy, y u cầu hởi iện của chị Ng anh Tr hông chấp nhận.
Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2019
của oà án nhân dân huyện Đăk à xử:
Căn cứ h ản 3 Điều 26, điể a h ản 1 Điều 35, h ản 1 Điều 39, Điều
235, Điều 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự nă 2015.
Căn cứ Điều 463 Bộ luật dân sự nă
Tuy n xử:
2

2015.

1. hông chấp nhận y u cầu hởi iện của chị Trương Thị Bích Ng.
2. Án phí dân sự sơ thẩ :
- Căn cứ h ản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
- Căn cứ h ản 1 Điều 26 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về quản l sử
dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Chị Trương Thị Bích Ng phải chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩ là
16.045.000 đồng (M
s u tr u, ô g tră bố
ơ ă
g
đồ g) đối
với y u cầu hởi iện hông được chấp nhận, nhưng được trừ và số tiền tạ
ứng án phí dân sự sơ thẩ 8.022.000 đồng (
tr u, ô g tră
ơ
g
đồ g)
à chị Trương Thị Bích Ng đã nộp the bi n lai số
AA/2010/0009581 ngày 22 tháng 4 nă 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đă Hà, t nh n Tu . Chị Trương Thị Bích Ng còn phải nộp 8.023.000
đồng (
tr u, ô g tră
ơ b g
đồ g) tiền án phí dân sự sơ
thẩ .
Tuyên quyền háng cá cho đương sự the quy định của pháp luật.
Ngày 27/11/2019, nguyên đơn háng cá t àn bộ bản án sơ thẩ .
Tại phi n tòa, nguyên đơn chị Trương Thị Bích Ng vẫn giữ nguy n nội
dung háng cá và hông rút đơn hởi iện.
Vị đại diện Viện iể sát nhân dân t nh
n Tu có
i n: Tại cấp
phúc thẩ , Thẩ phán và HĐ , các đương sự thực hiện đúng các quy định
của Bộ luật tố tụng dân sự. Về quan điể giải quy t vụ án:
Căn cứ và Điều 293, h ản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đề
nghị Hội đồng xét xử phúc thẩ
hông chấp nhận đơn háng cá của nguy n
đơn chị Trương Thị Bích Ng giữ nguy n Bản án số 05/2019/DS-ST ngày
26/11/2019 của T ND huyện Đắ Hà, t nh n Tum.
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Sau hi nghi n cứu các tài liệu, chứng cứ có tr ng hồ sơ vụ án đã được
thẩ tra tại phiên toà; căn cứ t quả tranh tụng tại phi n t à,
i n giải quy t
vụ án của đại diện Viện iể sát, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng: Tr n cơ sở 02 giấy vay tiền ngày 25/4/2017, 10/5/2017,
bản án sơ thẩ xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp hợp đồng vay tài sản và
Tòa án nhân dân huyện Đă Hà thụ l , giải quy t là đúng thẩ quyền.
[2] ét háng cá của nguyên đơn chị Ng y u cầu anh Đ àn Văn Tr trả
số tiền 320.900.000 đồng (tr ng đó có 251.500.000 đồng tiền gốc và 69.400.000
đồng tiền lãi) và tiền lãi 0,8%/ tháng, từ hi nộp đơn đ n hi giải quy t x ng vụ
án, thấy rằng:
Căn cứ 02 giấy vay tiền ngày 25/4/2017, 10/5/2017 xác định được có việc
anh Đ àn Văn Tr vay chị Ng số tiền tổng cộng hai lần là 251.500.000 đồng, anh
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Tr cũng thừa nhận việc này. Tuy nhiên, anh Tr ch rằng đã trả h t nợ ch chị Ng
đúng thời hạn thỏa thuận tr ng giấy vay tiền. Để chứng inh ch
i n của
mình anh Tr cung cấp ch Tòa án sơ thẩ đ ạn vide và ghi â và nă 2018
thể hiện nội dung chị Ng hẳng định anh Tr hông còn nợ gì chị Ng cả. Chị Ng
thừa nhận ti ng nói và hình ảnh của ình tr ng đ ạn vide và ghi â nhưng ch
rằng anh Tr nhờ chị Ng nói như vậy nhưng tại phi n tòa sơ thẩ và phúc thẩ
chị Ng đều không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng inh. Vì vậy, có đủ
căn cứ xác định anh Tr đã trả h t nợ ch chị Ng, chị Ng y u cầu anh Tr trả nợ
gốc và lãi là hông có cơ sở.
Từ những phân tích tr n xét thấy háng cá của chị Ng là hông có căn
cứ để chấp nhận.
[3] Về án phí: The quy định của pháp luật, nguy n đơn chị Trương Thị
Bích Ng phải chịu án phí dân sự sơ thẩ và án phí dân sự phúc thẩm.
Vì các lẽ tr n,
Q YẾ ĐỊ
Căn cứ h ản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Không chấp nhận háng cá của nguyên đơn chị Trương Thị Bích Ng.
nă

Giữ nguy n bản án dân sự sơ thẩ số 05/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11
2019 của T à án nhân dân huyện Đă Hà.

Căn cứ h ản 3 Điều 26, điể a h ản 1 Điều 35, h ản 1 Điều 39 của
Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 463 Bộ luật dân sự.
hông chấp nhận y u cầu hởi iện của nguy n đơn chị Trương Thị Bích
Ng.
Về án phí: Căn cứ h ản 1 Điều 147, h ản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng
dân sự; h ản 3 Điều 26, h ản 1 Điều 29 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về quản l sử dụng
án phí, lệ phí Tòa án.
Chị Trương Thị Bích Ng phải nộp số tiền án phí dân sự sơ thẩ là
16.045.000 đồng (M
s u tr u, ô g tră bố
ơ ă
g
đồ g) và số
tiền án phí dân sự phúc thẩ là 300.000 đồng (
tră
g
đồ g), nhưng
được trừ và số tiền tạ ứng án phí dân sự sơ thẩ 8.022.000 đồng (
tr u,
ô g tră
ơ
g
đồ g) và số tiền tạ ứng án phí dân sự phúc
thẩ 300.000 đồng ( tră
g
đồ g) à chị Trương Thị Bích Ng đã nộp
theo các bi n lai số
/2010/0009581 ngày 24 tháng 4 nă 2019 và
AA/2016/0000690 ngày 25 tháng 12 nă 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đă Hà, t nh
n Tu . Chị Trương Thị Bích Ng còn phải nộp ti p số
tiền án phí 8.023.000 đồng (
tr u, ô g tră
ơ b g
đồ g).
Trường hợp bản án này được thi hành the quy định tại Điều 2 uật Thi
hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa
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thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án h ặc bị
cưỡng ch thi hành án the quy định tại các Điều 6, 7 và 9 uật Thi hành án dân
sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện the quy định tại Điều 30 uật Thi
hành án dân sự.
Bản án có hiệu lực pháp luật ể từ ngày tuy n án (08/5/2020).
Nơ

.

ậ :

Ẩ

- TAND huyện Đă Hà;
- V SND t nh;
- Chi cục TH DS huyện Đă Hà;
- Các đương sự;
- Lưu HS.
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