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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 71/2020/DS-PT 

 

Ngày: 05/6/2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng dân sự 

 

góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Bá Kha 

 

 

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Nhiên 

Bà Trần Thị Trâm Anh 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh 

 

Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Đào Thị Ngọc Trâm - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 63/2020/TLPT-DS ngày 18 tháng 3 năm 

2020 về tranh chấp hợp đồng dân sự góp hụi. 

 

Do bản án sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

 



 

 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 74/2020/QĐPT-DS ngày 22 tháng 5 

năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh H (Hùng L), sinh năm 1974 (Có 

mặt). Bà Huỳnh Ngọc Y, sinh năm 1974 (Có mặt). 

 

Cùng địa chỉ: ấp M, xã Vân Khánh Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Bà Tô Kim M, sinh năm 1974 (Có mặt). 

 

Ông Lƣơng Văn H, sinh năm 1971 (Vắng mặt). 

 

Ngƣời đại theo ủy quyền của ông H: Bà Tô Kim M, sinh năm 1974 (Theo 

văn bản ủy quyền ngày 11/7/2019). 

 

Cùng địa chỉ: ấp M, xã Vân Khánh Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Người làm chứng: 

 

 NLC1, sinh năm 1968 (Có mặt). 



 

 

 ᜀ           Ā⨀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ĀᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ȁ  Ȁ          N

LC2, sinh năm 1972 (Vắng mặt). 

 

 ᜀ           Ā⨀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ĀᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ȁ  Ȁ          N

LC3, sinh năm 1967 (Vắng mặt). 

 

 ᜀ           Ā⨀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ĀᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ȁ  Ȁ          N

LC4, sinh năm 1979 (Có mặt). 

 

 ᜀ           Ā⨀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ĀᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ȁ  Ȁ          N

LC5, sinh năm 1963 (Có mặt). 
 

Cùng cƣ trú: Ấp M, xã Vân Khánh Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang. 
 

 Người kháng cáo: Bị đơn bà Tô Kim M và ông Lƣơng Văn H. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Nguyên đơn ông Nguyễn Thanh H (Hùng L) và bà Huỳnh Ngọc Y trình 

 

bày: Vào năm 2012, vợ chồng ông bà có tham gia 03 dây hụi tháng do vợ chồng bà 

M làm chủ hụi, mỗi dây ông bà tham gia 01 chân hụi. Mỗi chân hụi là 3.000.000 

đồng/tháng. Trong đó, có 02 dây hụi có 31 ngƣời tham gia và 01 dây hụi có 34 

ngƣời tham gia. Đến năm 2014, bà M ngƣng (úp) hụi nhƣng 03 chân hụi này vợ 

chồng ông bà vẫn chƣa đƣợc hốt (lĩnh) hụi. 
 

Khi ngƣng (úp) hụi, bà M có tổ chức cho các hụi viên bốc thăm để tới lƣợt 

bà M trả tiền. Vợ chồng ông bà bốc thăm đƣợc 03 phiếu và số tiền bà M phải trả 

cho ông bà là 192.000.000 đồng (Trong đó: 01 phiếu thăm số tiền 57.000.000 

đồng, 01 phiếu thăm số tiền 60.000.000 đồng và 01 phiếu thăm số tiền 75.000.000 

đồng). 
 

Sau đó, bà M trả đƣợc tổng cộng là 159.000.000 đồng (bao gồm đã trừ 

15.000.000 đồng của NLQ3, bà M có viết 02 biên nhận ngày 05/5/2014 và ngày 

25/5/2014 âm lịch) và còn nợ lại ông bà 33.000.000 đồng. Bà M có hẹn khi gom 

tiền hụi của các thành viên khác thì bà M sẽ trả cho ông bà nhƣng đến nay bà 

không trả. Ông bà có đến nhà nhắc nhở nhiều lần thì bà M cứ hứa hẹn nhiều lần và 

đến nay thì bà M nói là ông bà đã cho bà M số tiền còn lại nên bà M không trả cho 

ông bà nên ông bà khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà M, ông H trả cho ông bà số tiền 

còn lại là 33.000.000 đồng. 
 



 

 

Tại phiên tòa sơ thẩm ông bà yêu cầu vợ chồng bà Tô Kim M, ông Lƣơng 

Văn H trả cho ông bà 01 lần số tiền hụi còn nợ lại là 33.000.000 đồng. Ngoài ra, 

ông bà không yêu cầu gì thêm. 
 

 Bị đơn ông Lương Văn H và bà Tô Kim M trình bày: Ông bà xác nhận, từ 

năm 2012 đến năm 2014 vợ chồng ông H (Hùng L), bà Y có tham gia 03 chân hụi 

tháng do ông bà làm chủ. 
 

Đến khoảng năm 2014, do các thành viên hụi giựt nhiều nên ông bà ngƣng 

(úp) hụi. Trong thời gian này, ông bà cho các thành viên hụi đến bốc thăm, giữa bà 

và vợ chồng bà Y chốt lại số tiền của 03 chân hụi thì ông bà còn nợ vợ chồng bà Y 

số tiền là 195.000.000 đồng (chưa trừ tiền huê hồng 4.500.000 đồng), ông bà đã trả 

đƣợc số tiền là 147.000.000 đồng và còn nợ lại 48.000.000 đồng. 
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Trong số nợ 48.000.000 đồng này thì ông bà trừ huê hồng 4.500.000 đồng và 

trừ nợ của NLQ3 15.000.000 đồng thì số tiền còn nợ lại ông H (Hùng L), bà Y là 

28.500.000 đồng. 
 

Sau đó, bà Y có làm biên nhận với nội dung là số tiền ông bà còn nợ là 

48.000.000 đồng thì bà Y chỉ lấy 15.000.000 đồng, số còn lại là 33.000.000 đồng 

bà Y bỏ. Biên nhận viết từ năm 2014 nên bà đã xé bỏ không còn lƣu giữ. 
 

Bà khẳng định từ năm 2014 đến tháng 4/2019, vợ chồng bà Y không có đến 

nhà bà để nhắc số nợ này (có NLQ5 và NLQ4 làm chứng). Vào khoảng tháng 

5/2019, bà Y mới lại nhà bà để nói chuyện về số nợ này, bà Y nói là trƣớc đây có 

hứa cho bà nhƣng giờ hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng bà Y kêu vợ chồng bà trả 

số tiền đó nên ông bà không đồng ý trả. Việc vợ chồng bà Y hứa không lấy số tiền 

33.000.000 đồng là có NLQ2, NLQ3 và NLQ1 chứng kiến. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm bà M xác nhận sau khi tính toán tiền hụi và trả tiền 

cho ông H (Hùng L), bà Y thì vợ chồng bà còn nợ lại số tiền là 33.000.000 đồng. 

Nhƣng ông H (Hùng L) và bà Y hứa cho vợ chồng bà số tiền nợ này nên nay bà 

không đồng ý trả theo yêu cầu của ông H (Hùng L), bà Y. Đồng thời, bà không yêu 

cầu vợ chồng bà Y trả cho bà số tiền huê hồng là 4.500.000 đồng. 
 

 Người làm chứng: 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 22/8/2019, NLC3 trình bày như sau: Trƣớc 

đây, bà có tham gia chơi các dây hụi do bà M làm chủ, vợ chồng bà Y cũng có 

tham gia. Trong quá trình chơi hụi thì bà có nợ bà M số tiền là 15.000.000 đồng, 

đồng thời bà M có nợ tiền hụi lại bà Y nhƣng bà không biết cụ thể là bao nhiêu. 

Sau đó, cả 03 thỏa thuận, giao cho bà có trách nhiệm trả cho bà Y số tiền 

15.000.000 đồng là bà hết nợ bà M và số tiền này bà đã trả xong cho bà Y từ năm 

 

2017. 
 

Bà khẳng định, giấy xác nhận ngày 09/7/2019 mà bà M cung cấp cho Tòa án 

là do bà ký tên nhƣng nội dung trong giấy xác nhận là do bà M viết sẵn và bà M có 

nói là nếu bà đã trả xong cho bà Y thì ký vào giấy xác nhận là đã trả cho bà Y để 

bà M cung cấp cho Tòa án. 
 

Do đó, bà ký tên mà không kêu bà M đọc lại nội dung cho bà nghe và do 

mắt bà mờ nên cũng không tự đọc lại nội dung. Nay, bà khẳng định bà không biết 

bà M nợ bà Y bao nhiêu tiền và không nghe bà Y nói gì về việc bà Y hứa cho bà M 

tiền nợ còn lại. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm NLQ3 xác nhận không trực tiếp nghe vợ chồng bà Y 

nói cho bà M số nợ còn lại. 



 

 

 

 Tại biên bản đối chất ngày 11/9/2019 NLC1 xác nhận: Việc tham gia chơi 

hụi giữa bà Y và bà M và có nợ tiền hụi bao nhiêu là ông không biết nhƣng ông chỉ 

nghe ông H (Hùng L) nói qua điện đàm khi ông đang trên ghe đi biển về việc cho 

bà M số nợ còn lại, ông không nghe bà Y nói gì. Đối với giấy xác nhận ngày 

09/7/2019 mà bà M cung cấp là do ông ký và nói nội dung để bà M viết. 
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Tại phiên tòa sơ thẩm NLQ1 xác nhận ông chỉ nghe ông H nói cho bà M số 

nợ còn lại qua diện đàm, không trực tiếp nghe bà Y nói. 
 

          ĀĀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           Āⴀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā T

ại biên bản đối chất ngày 11/9/2019 NLC2 xác nhận: Bà hoàn toàn không biết gì 

về việc nợ hụi giữa bà Y và bà M, nhƣng trƣớc đây bà có nghe NLQ1 về nói lại là 

việc ông H (Hùng L) có nói số tiền mà bà M còn nợ lại thì vợ chồng ông Thanh H 

cho bà M. Bà xác nhận chỉ nghe NLQ1 về nói lại chứ không trực tiếp nghe từ ông 

H và bà Y. 

 

          ĀĀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           Āⴀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā T

ại biên bản lấy lời khai ngày 23/10/2019 bà Lâm Thanh Thúy trình bày: Bà không 

có mối quan hệ gì với vợ chồng bà Y và vợ chồng bà M. Trong khoảng thời gian từ 

năm 2016 đến nay, bà trực tiếp đƣa rƣớc con đi học tại trƣờng học cặp bên nhà bà 

M. Do đó, bà qua nhà bà M chơi để đợi con bà học xong thì bà rƣớc về. Thời gian 

bà ở nhà bà M là buổi sáng từ 07 giờ đến 10 giờ và buổi chiều là từ 13 giờ đến 16 

giờ; bà đƣa con đi học liên tục từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu. Bà khẳng định là 

trong thời gian bà ở nhà bà M thì bà không thấy bà Y lại nhà bà M đòi nợ. Trƣớc 

đây, bà có nghe nói bà M đã trả hết nợ cho bà Y nhƣng không biết trả bằng cách 

nào. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm NLQ4 xác nhận: Trong khoảng thời gian ở nhà bà M 

không thấy bà Y lại đòi nợ, còn ngoài khoảng thời gian đó thì không biết. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 23/10/2019 NLC5 trình bày: Bà không có 

mối quan hệ gì với vợ chồng bà Y và vợ chồng bà M. Trong khoảng thời gian từ 

năm 2015 đến nay, bà trực tiếp đƣa rƣớc cháu ngoại của bà đi học tại trƣờng học 

cặp bên nhà bà M. Do đó, bà qua nhà bà M chơi để đợi cháu bà học xong thì bà 

rƣớc về. Thời gian bà ở nhà bà M là buổi sáng từ 07 giờ đến 10 giờ và buổi chiều 

là từ 13 giờ đến 16 giờ; bà đƣa cháu ngoại đi học liên tục từ ngày thứ hai đến ngày 

thứ sáu. Bà khẳng định là trong thời gian bà ở nhà bà M thì bà không thấy bà Y lại 

nhà bà M đòi nợ. Trƣớc đây, bà có nghe nói bà M đã trả hết nợ cho bà Y nhƣng 

không biết trả bằng cách nào. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm NLQ 5 xác nhận: Trong khoảng thời gian ở nhà bà M 

không thấy bà Y lại đòi nợ, còn ngoài khoảng thời gian đó thì không biết. 
 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 23/10/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện A, tỉnh Kiên Giang đã xét xử, quyết định: 
 

Buộc bà Tô Kim M, ông Lƣơng Văn H trả cho ông Nguyễn Thanh H (Hùng 

L), bà Huỳnh Ngọc Y số tiền hụi còn nợ là 33.000.000 đồng (Ba mƣơi ba triệu 

đồng). 



 

 

 

Ngoài ra bản án còn quyết định về lãi suất chậm trả, án phí và báo quyền 

kháng cáo cho đƣơng sự theo quy định pháp luật. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/11/2019 bà M và ông H có đơn kháng cáo 

yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét xử lại toàn bộ vụ án, vợ chồng ông bà 

không đồng ý trả cho ông H, bà Y 33.000.000 đồng và yêu cầu ông H, bà Y trả lại 

cho vợ chồng ông, bà số tiền huê hồng 4.500.000 đồng. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội 

dung khởi kiện, đồng ý khấu trừ cho vợ chồng ông H, bà Y số tiền huê hồng 

4.500.000 đồng và đề nghị Hội đồng xét xử sửa nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 
 

Phía bị đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử sửa 

bản án dân sự sơ thẩm. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nêu quan điểm về việc 

tuân theo pháp luật của Thẩm phán và những ngƣời tham gia tố tụng trong vụ án từ 

khi thụ lý vụ án đến thời điểm nghị án tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay đã tuân thủ 

đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Về hƣớng giải quyết vụ án: Đối với kháng cáo của vợ chồng bà M, ông Văn 

H không đồng ý trả cho ông Thanh H, bà Y số tiền 33.000.000 đồng là không có 

cơ sở để xem xét. Còn số tiền huê hồng 4.500.000 đồng bà M, ông Văn H yêu cầu 

vợ chồng bà Y trả cho ông bà cũng không có cơ sở xem xét. Bởi, ở cấp sơ thẩm 

ông bà không có yêu cầu phản tố nên cấp phúc thẩm không có thẩm quyền để xem 

xét. Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ chồng ông H, bà Y đồng ý trừ số tiền huê hồng 

4.500.000 đồng cho bà M, chỉ yêu cầu vợ chồng bà M trả 28.500.000 đồng nên đề 

nghị Hội đồng xét xử sửa bản án dân sự sơ thẩm theo hƣớng ghi nhận sự tự thỏa 

thuận của ông H (Hùng L), bà Y và không chấp nhận kháng cáo của ông Văn H, bà 

M. 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra và công 

bố công khai tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện các chứng cứ của nguyên đơn, bị đơn và ngƣời tham gia tố tụng khác. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông Lƣơng Văn H có đơn kháng cáo nhƣng 

vắng mặt và có ủy quyền cho bà Tô Kim M có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Do đó, 

căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử thống nhất vẫn tiến hành 

phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ. 

 

 Về áp dụng pháp luật: Các đƣơng sự đều thống nhất vợ chồng ông H, bà 

Y tham gia 03 dây hụi từ năm 2012 đến 2014 do vợ chồng bà M làm chủ hụi, bà M 

có ký biên nhận nợ ngày 05/5/2014 âm lịch và 25/5/2014 âm lịch (Bl 02, 03), Tòa 

án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hợp đồng dân sự góp hụi. Do 

đó Tòa án cấp sơ thẩm thẩm cần áp dụng Điều 471 và Điều 688 Bộ luật dân sự 

năm 2015 để giải quyết tranh chấp, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng quy định tại Điều 

466 Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 để giải quyết tranh chấp 

là chƣa phù hợp, cần rút kinh nghiệm. 

 



 

 

 Xét nội dung kháng cáo của ông Văn H và bà M, Hội đồng xét xử xét 

thấy các đƣơng sự đều thừa nhận từ năm 2012 đến năm 2014 vợ chồng ông Thanh 

H, bà Y có tham gia 03 dây hụi tháng do vợ chồng bà M làm chủ hụi, mỗi dây ông, 

bà tham gia 01 chân hụi. Mỗi chân hụi là 3.000.000 đồng/tháng. Năm 2014, vợ 

chồng bà M ngƣng (úp) hụi nhƣng 03 chân hụi này vợ chồng bà Y vẫn chƣa đƣợc 

hốt (lĩnh) hụi. Khi ngƣng (úp) hụi, bà M có tổ chức cho các hụi viên bốc thăm để 
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tới lƣợt bà M trả tiền. Vợ chồng bà Y bốc thăm đƣợc 03 phiếu và số tiền bà M phải 

trả cho ông bà là 192.000.000 đồng (Trong đó: 01 phiếu thăm số tiền 57.000.000 

đồng, 01 phiếu thăm số tiền 60.000.000 đồng và 01 phiếu thăm số tiền 75.000.000 

đồng). Theo vợ chồng bà Y cho rằng sau khi tính toán bà M đã trả cho vợ chồng bà 

Y số tiền 159.000.000 đồng (bao gồm đã trừ 15.000.000 đồng của NLQ3, bà M có 

viết 02 biên nhận ngày 05/5/2014 và ngày 25/5/2014 âm lịch) và còn nợ lại ông bà 

33.000.000 đồng. Còn phía bà M cho rằng số tiền sau khi bốc thăm chốt lại số tiền 

của 03 chân hụi thì ông bà còn nợ vợ chồng bà Y số tiền là 195.000.000 đồng 

(chưa trừ tiền huê hồng 4.500.000 đồng), ông bà đã trả đƣợc số tiền là 147.000.000 

đồng và còn nợ lại 48.000.000 đồng. Trong số nợ 48.000.000 đồng này thì ông bà 

trừ huê hồng 4.500.000 đồng và trừ nợ của NLQ3 15.000.000 đồng thì số tiền còn 

nợ lại ông Thanh H, bà Y là 28.500.000 đồng. Sau đó, bà Y có làm biên nhận với 

nội dung là số tiền ông bà còn nợ là 48.000.000 đồng thì bà Y chỉ lấy 15.000.000 

đồng, số còn lại là 33.000.000 đồng bà Y hứa cho bà M. Biên nhận viết từ năm 

2014 nên bà đã xé bỏ không còn lƣu giữ. 
 

 Xét thấy trong quá trình giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm, cũng nhƣ tại 

phiên tòa phúc thẩm hôm nay bà M đều thừa nhận còn nợ vợ chồng ông Thanh H, 

bà Y số tiền 33.000.000 đồng nhƣng do vợ chồng ông H, bà Y đã hứa cho vợ 

chồng bà M số tiền 33.000.000 đồng. Tuy nhiên, việc hứa cho này phía ông Thanh 

H, bà Y không thừa nhận. Xét lời khai của những ngƣời làm chứng NLQ2, NLQ3 

và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay NLQ1, NLQ4, NLQ5 đều xác định cũng chỉ 

nghe nói là vợ chồng ông Thanh H, bà Y hứa cho vợ chồng bà M số tiền 

33.000.000 đồng chứ các bên cũng không chứng kiến việc hứa cho này. Ngoài 

những lời khai của những ngƣời làm chứng nêu trên thì vợ chồng bà M cũng không 

cung cấp đƣợc tài liệu, chứng cứ gì chứng minh việc vợ chồng ông Thanh H, bà Y 

hứa cho vợ chồng bà số tiền trên nên Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để 

chấp nhận kháng cáo này của ông Lƣơng Văn H và bà Tô Kim M. 
 

[5] Xét kháng cáo của ông Văn H và bà M yêu cầu vợ chồng ông Thanh H, 

bà Y trả lại cho vợ chồng ông, bà số tiền huê hồng 4.500.000 đồng. Hội đồng xét 

xử xét thấy quá trình giải quyết ở Tòa án cấp sơ thẩm, vợ chồng ông Văn H, bà M 

không có yêu cầu phản tố về việc yêu cầu vợ chồng ông Thanh H, bà Y trả lại cho 

vợ chồng ông, bà số tiền huê hồng 4.500.000 đồng, nay vợ chồng bà M có kháng 

cáo yêu cầu vợ chồng ông Thanh H, bà Y trả lại cho vợ chồng ông, bà số tiền huê 

hồng 4.500.000 đồng thì Hội đồng xét xử không xem xét. Tuy nhiên, tại phiên tòa 

phúc thẩm hôm nay, vợ chồng ông Thanh H, bà Y đồng ý trừ số tiền huê hồng 

4.500.000 đồng cho vợ chồng bà M, chỉ yêu cầu vợ chồng bà M trả cho vợ chồng 

bà Y số tiền 28.500.000 đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa 

thuận của ông Thanh H và bà Y. 
 



 

 

 Xét về án phí dân sự sơ thẩm: Do quá trình giải quyết ở Tòa án cấp sơ 

thẩm vợ chồng bà Y yêu cầu vợ chồng bà M trả số tiền 33.000.000 đồng. Tòa án 

cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng bà Y nên phía vợ chồng bà 

M chịu tiền án phí dân sự có giá ngạch trên số tiền 33.000.000 đồng, do đó vợ 

chồng bà M phải chịu tiền án phí là 1.650.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay vợ chồng bà Y chỉ yêu cầu vợ chồng bà M trả số tiền 28.500.000 đồng và Hội 
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đồng xét xử cấp phúc thẩm sửa lại bản án dân sự sơ thẩm nên Hội đồng xét xử cấp 

phúc thẩm xác định lại nghĩa vụ chịu nộp án phí dân sự sơ thẩm của vợ chồng ông 

Lƣơng Văn H bà Tô Kim M nhƣ sau: 28.500.000 đồng x 5% = 1.425.000 đồng 

(Một triệu bốn trăm hai mƣơi lăm nghìn đồng). 
 

Từ những nhận định nêu trên nên trong khi thảo luận và nghị án, Hội đồng 

xét xử thống nhất chấp nhận đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang, không chấp nhận nội dung kháng cáo của ông Lƣơng Văn H, bà Tô 

Kim M và sửa bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên 

Giang theo hƣớng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của vợ chồng ông Nguyễn 

Thanh H (Hùng L), bà Huỳnh Ngọc Y trừ số tiền huê hồng 4.500.000 đồng (Bốn 

triệu năm trăm nghìn đồng) cho vợ chồng ông Lƣơng Văn H, bà Tô Kim M trong 

tổng số tiền hụi nợ 33.000.000 đồng (Ba mƣơi ba triệu đồng). Yêu cầu vợ chồng bà 

M trả cho vợ chồng ông Thanh H, bà Y số tiền 28.500.000 đồng. 
 

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lƣơng Văn H và bà Tô Kim M phải nộp 

300.000 đồng do nội dung kháng cáo không đƣợc chấp nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 

 Áp dụng Điều 471 và Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 30 

Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 quy định về họ, hụi, biêu, phƣờng; 

khoản 1 Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 quy định về họ, 

hụi, biêu, phƣờng; Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

 Không chấp nhận nội dung kháng cáo của ông Lƣơng Văn H và bà Tô Kim 

M. 

 

 Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 23 tháng 10 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên Giang theo hƣớng . 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh H 

(Hùng L), bà Huỳnh Ngọc Y. 
 

 Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của vợ chồng ông Nguyễn Thanh H 

(Hùng L), bà Huỳnh Ngọc Y trừ số tiền huê hồng 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm 



 

 

trăm nghìn đồng) cho vợ chồng ông Lƣơng Văn H, bà Tô Kim M trong tổng số tiền 

hụi nợ 33.000.000 đồng (Ba mƣơi ba triệu đồng). 

 

 Buộc bà Tô Kim M, ông Lƣơng Văn H trả cho ông Nguyễn Thanh H 

(Hùng L), bà Huỳnh Ngọc Y số tiền hụi còn nợ là 28.500.000 đồng (Hai mƣơi tám 

triệu năm trăm nghìn đồng). 
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Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, ngƣời đƣợc thi hành án 

có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời phải thi hành án chậm trả số tiền nêu trên, 

thì ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án số tiền lãi theo 

mức lãi suất đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015. 
 

2. Về án phí dân sự: 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Thanh H (Hùng L) và bà Huỳnh Ngọc Y số 

tiền tạm ứng án phí là 825.000 đồng (Tám trăm hai mƣơi lăm nghìn đồng) mà ông 

bà đã nộp theo lai thu số 0006414 ngày 25/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện A, tỉnh Kiên Giang. 
 

Ông Lƣơng Văn H và bà Tô Kim M phải chịu án phí số tiền là 1.425.000đ 

(Một triệu bốn trăm hai mƣơi lăm nghìn đồng). 
 

 Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lƣơng Văn H và bà Tô Kim M phải nộp 

 

300.000 đồng, khấu trừ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) theo biên lai số 0007522 ngày 06/11/2019 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện A, tỉnh Kiên Giang. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự sửa đổi, bổ sung thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Kiên Giang; 

 TAND huyện A; 

 THA dân sự  huyện A; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ vụ án./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Trần Bá Kha 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số: 04/2020/DS-ST.    

Ngày: 22/01/2020    

V/v tranh chấp „„Hợp đồng góp hụi‟‟.    

 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 ⸀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           Āⴀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ         T

hành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm 

phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

+ Ông Nguyễn Văn Tám. 

+ Ông Võ Văn Cƣờng. 

 ⸀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           Āⴀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ         T

hư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển – là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. 

 

 ⸀Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           Āⴀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ         Đ

ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên 

tòa: Không tham gia. 
 

Ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 368/2019/TLST-DS, ngày 12 tháng 11 

năm 2019 về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 299A/2019/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 12 năm 2019 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị B (tên gọi khác Cô 8), sinh năm 1965 (có 

mặt). 

 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Bị đơn: Bà Phạm Thị P, sinh năm 1976.(vắng mắt) 
 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 



 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

I/ Phần trình bày của nguyên đơn bà Nguyễn Thị B: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 29/10/2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn bà Nguyễn Thị B trình bày: 
 

Bà B và bà P là bà con lối xóm, nhà gần nhau, bà B thấy bà P có mở và làm 

đầu thảo nhiều dây hụi, và làm ăn rất uy tín, nếu ai hốt hụi thì giao đầy đủ, nên tin 

tƣởng, nên có tham gia góp nhiều dây hụi do bà P làm đầu thảo. Đến ngày 

28/9/2019 bà P ngƣng hụi và không trả tiền hụi lại cho bà B. Cụ thể nhƣ sau: 
 

A - Hụi tháng: (một tháng khui một lần). 
 

Dây 1: Khui ngày 20/6/2017(âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 26 phần, bà B góp một phần, và góp đƣợc 26 kỳ hụi



 

 

sống X 1.000.000đ = 26.000.000đ. Hiện nay dây hụi này đã mãng. Nhƣng bà P 

không giao tiền hốt hụi lại cho bà B. 
 

Dây 2: Khui ngày 10/9/2017 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 27 phần, bà B góp 02 phần, và góp đƣợc 25 kỳ hụi 

sống X 1.000.000đ X 02 phần = 50.000.000đ. 
 

Dây 3: Khui ngày 10/12/2017 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, 

một tháng khui một lần, dây hụi có 25 phần, bà B góp 02 phần và góp đƣợc 22 kỳ 

hụi sống X 1.000.000đ X 02 phần = 44.000.000đ. 
 

Dây 4: Khui ngày 20/02/2018 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, 

một tháng khui một lần, dây hụi có 28 phần, bà B góp 02 phần và góp đƣợc 19 kỳ 

hụi sống X 1.000.000đ X 02 phần = 38.000.000đ. 
 

Dây 5: Khui ngày 20/3/2018(âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 28 phần, bà B góp 02 phần và góp đƣợc 18 kỳ hụi 

sống X 1.000.000đ X 02 phần = 36.000.000đ. 
 

Dây 6: Khui ngày 20/4/2018 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 22 phần, bà B góp 02 phần và góp đƣợc 17 kỳ hụi 

sống X 1.000.000đ X 02 phần = 34.000.000đ. 
 

Dây 7: Khui ngày 10/01/2019 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, 

một tháng khui một lần, dây hụi có 28 phần, bà B góp 01 phần, và góp đƣợc 8 kỳ 

hụi sống X 1.000.000đ = 8.000.000đ. 
 

B - Hụi Mùa: (ba tháng khui 1 lần theo vụ lúa). 
 

Dây 8: Khui ngày 30/4/2017 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 5.000.000đ, ba 

tháng khui một lần, dây hụi có 14 phần, bà B góp 01 phần và góp đƣợc 10 kỳ hụi 

sống X 5.000.000đ = 50.000.000đ. 
 

Dây 9: Khui ngày 15/01/2018 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 5.000.000đ, ba 

tháng khui một lần, dây hụi có 16 phần, bà B góp 02 phần, bà B góp đƣợc 7 kỳ hụi 

sống X 5.000.000đ X 02 phần = 70.000.000đ. 
 

Dây 10: Khui ngày 25/01/2019 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 5.000.000đ, ba 

tháng khui một lần, dây hụi có 16 phần, bà B góp 01 phần và góp đƣợc 03 kỳ hụi 

sống X 5.000.000đ = 15.000.000đ. 
 

Sau khi ngƣng hụi bà P còn nợ bà B 7 dây hụi tháng và 03 dây hụi mùa tổng 

cộng là 371.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay bà B cũng chấp nhận trả lại cho bà P 

số tiền hoa hồng mà hai bên đã thỏa thuận là hụi 1.000.000đ tiền hoa hồng là 

300.000đ/1 phần và hụi 5.000.000đ là 1.500.000đ/1 phần. Cụ thể 12 phần hụi 



 

 

1.000.000đ X 300.000đ/1 phần = 3.600.000đ; 4 phần hụi 5.000.000đ X 1.500.000đ 

= 6.000.000đ. Tổng cộng là 9.600.000đ tiền hoa hồng. 
 

Nay bà B khởi kiện yêu cầu bà P trả toàn bộ số tiền hụi là 371.000.000 trừ 

9.600.000đ tiền hoa hồng. Còn lại là 361.400.000đ và yêu cầu trả một lần sau khi 

có hiệu lực pháp luật. 
 

II/ Phần trình bày của bị đơn bà Phạm Thị P: 
 

Bà Phạm Thị P dù đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án về yêu 

cầu khởi kiện của bà B đòi bà P trả tiền nợ 10 dây hụi là 371.000.000đ, và triệu tập 
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hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhiều lần, nhƣng bà P vắng mặt không lý do 

và cũng không có ý kiến về việc vắng mặt của bà cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện của 

bà B. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe đƣơng sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1].Về tố tụng dân sự: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: 
 

Bà B có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng góp hụi với 

bà P có địa chỉ tại ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Theo quy định tại khoản 3 

Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. 
 

 Về việc giải quyết vụ án vắng mặt đƣơng sự. 
 

Bà Phạm Thị P là bị đơn trong vụ án, mặt dù đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ 

cho bà P Thông báo thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện của bà B đòi bà P trả tiền nợ 

10 dây hụi là 371.000.000đ, và triệu tập hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án 

nhiều lần, nhƣng bà P vắng mặt không lý do và cũng không có ý kiến về việc vắng 

mặt của bà P cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện của bà B. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ 

điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 xét xử vắng mặt bà P. 
 

[2] Về nội dung vụ án: 
 

Nguyên đơn bà B trình bày do quen biết và là bà con lối xóm với nhau, biết 

bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi để hƣởng hoa hồng và làm ăn có uy tín, 

nên bà B tin tƣởng, từ năm 2017 đến năm 2019 bà B tham gia góp 7 dây hụi tháng 

và 03 dây hụi mùa. Đến ngày 28/9/2019 bà P tuyên bố ngƣng hụi, mà không trả lại 

tiền hụi cho bà B. Nên bà B khởi kiện đòi bà P trả tiền 10 dây hụi, tổng cộng là 

371.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay bà B đồng ý trừ lại 9.600.000đ tiền hoa hồng 

cho bà P. Còn lại là 361.400.000đ. Kèm theo đơn kiện bà B cung cấp cho Tòa án 

10 danh sách hụi viên, theo bà B khai là các danh sách hụi viên này bà P viết, ký 

tên và giao cho bà cất giữ ngay lúc ban đầu khi mở dây hụi. Còn bị đơn bà P vắng 

mặt không lý do và bà P cũng không có ý kiến gì về việc vắng mặt của mình và 

cũng không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của bà B. Mặt dù đã đƣợc Tòa 

án tống đạt hợp lệ cho bà P Thông báo thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện đòi tiền 

nợ hụi của bà B và triệu tập hợp lệ bà P đến Tòa để giải quyết vụ án nhiều lần 



 

 

nhƣng vẫn vắng mặt không có lý do. Nhƣ vậy xem nhƣ bà P từ bỏ quyền và nghĩa 

vụ của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà B. Mặt khác tại phiên tòa hôm nay 

bà B khai là sau khi bà P ngƣng hụi nhiều hụi viên có đơn gửi UBND xã B yêu cầu 

hòa giải để bà P trả lại tiền hụi. UBND xã B có mời bà P nhiều lần, bà P có biết 

nhƣng không đến nên không hòa giải đƣợc. Mặt khác tại phiên tòa hôm nay bà B 

có cung cấp cho Tòa án lời khai của những ngƣời cùng góp dây hụi chung với bà 

gồm các ông (bà) Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn C2, Nguyễn Thị H và Nguyễn 

Văn T. Những ngƣời này cùng tham gia góp chung dây hụi với bà B do bà P làm 
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đầu thảo đều xác định là bà B có tham gia góp 10 dây hụi do bà P làm đầu thảo nêu 

trên và khi ngƣng hụi bà P không trả tiền hụi cho tất cả các hụi viên nhƣ bà B trình 

bày là đúng. Nhận thấy lời khai của những ngƣời này là hòan toàn tự nguyện và 

phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và có xác nhận của chính quyền địa 

phƣơng nên đƣợc chấp nhận. Do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định là bà P 

có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi, đến nay đã ngƣng hụi nhƣng không trả tiền 

cho các hụi viên, hiện nay còn nợ bà B 07 dây hụi tháng và 03 dây hụi mùa tổng 

cộng là 371.000.000đ tiền hụi, trừ tiền hoa hồng bà P đƣợc hƣởng là 9.600.000đ. 

Còn lại là 361.400.000đ là có căn cứ và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án. 
 

-Xét yêu cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn bà B. 
 

Nhận thấy theo bà B khai là khi góp hụi hai bên thỏa thuận: Ngƣời hụi viên 

phải góp hụi đầy đủ tiền hụi khi đến kỳ khui hụi và đƣợc nhận tiền hụi khi hốt hụi; 

Ngƣời làm đầu thảo có trách nhiệm giao đủ tiền cho hụi viên khi hụi viên hốt hụi 

và đƣợc hƣởng tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Nhƣ vậy khi bà B hốt hụi cuối đối 

với dây hụi khui ngày 20/6/2017 (al) bà P không giao tiền hụi cho bà B, các dây 

hụi còn lại khi đang thực hiện thì bà P tuyên bố ngƣng hụi và cũng không giao tiền 

hụi lại cho bà B. Cho thấy bà P là ngƣời có lỗi đã vi phạm nghĩa vụ cam kết ban 

đầu khi giao kết hợp đồng góp hụi. Nay bà B đòi bà P phải trả lại toàn bộ tiền hụi 

là có căn cứ và đúng quy định pháp luật nên đƣợc chấp nhận. Do đó Hội đồng xét 

xử cần buộc bà P trả cho bà B 361.400.000đ tiền nợ hụi một lần sau khi án có hiệu 

lực pháp luật là đúng quy định pháp luật là phù hợp với quy định tại Điều 471 Bộ 

luật dân sự 2015 và Điều 29 Nghị Định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của 

Chính Phủ. 
 

 Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà B, nên bị 

đơn bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 

39; khoản 1, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ vào Điều 357; 468 và 471 Bộ luật dân sự. 

 

 Căn cứ Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ. 



 

 

 

 Căn cứ các Điều 28, 29, 30 và Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP, ngày 27 

tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. 

 

Xử: 

 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị B. 
 

- Buộc bà Phạm Thị P trả cho bà Nguyễn Thị B số tiền nợ 10 dây hụi là 

361.400.000 đồng (Ba trăm, sáu mƣơi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng). 
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Thời gian trả: Trả một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

 Kể từ ngày bà B có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà P chậm thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 

đƣợc quy định tại Điều 357 và khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Bà P phải chịu 18.070.000 đồng (Mƣời tám triệu, không trăm 

bảy mƣơi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại cho bà B số tiền tạm ứng án 

phí là 4.637.500 đồng (Bốn triệu, sáu trăm, ba mƣơi bảy nghìn, năm trăm đồng) 

theo biên lai số 0002580 ngày 12/11/2019 của Cục thi hành án dân sự huyện Cái 

 

Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự nguyên đơn bà B đƣợc quyền đƣợc 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn bà P 

đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hoặc 

niêm yết hợp lệ bản án. Để Tòa án nhân dân tỉnh Tền Giang xét xử phúc thẩm lại 

vụ án. 
 

Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo Điều 2, Luật thi hành án dân sự, 

thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣởng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 

 CCTHADS huyện Cái Bè ; 

 Đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: TDS, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

PHẠM THANH DŨNG 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số: 42/2020/DS-ST.    

Ngày: 22/5/2020    

V/v tranh chấp „„Hợp đồng góp hụi‟‟.    

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 

 Ông Lê Văn Thành. 

 Ông Trần Văn Nhu. 
 

 Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển – là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Không tham gia. 

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 473/2019/TLST-DS,  ngày 19 tháng 12 năm 

 

2019 về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số 50A/2020/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 3 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1975 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: Bà Phạm Thị P, sinh năm 1976 (vắng mắt). 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

I/ Phần trình bày của Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H. 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 29/10/2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: 
 



 

 

Do nhà gần nhau, chị H thấy bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi, và 

làm ăn rất uy tín, nếu ai hốt hụi thì giao đầy đủ, nên tin tƣởng, nên có tham gia góp 

nhiều dây hụi do bà P làm đầu thảo. Đến ngày 28/9/2019 bà P ngƣng hụi và không 

trả tiền hụi lại cho chị H. Cụ thể nhƣ sau: 
 

A- Hụi tháng: (một tháng khui một lần). 
 

Dây 1: Khui ngày 20/4/2018(âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 2.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 20 phần, chị H góp một phần, và góp đƣợc 17 kỳ 

hụi chết, còn lại 3 phần hụi sống thì bà P ngƣng hụi và không trả tiền hụi lại cho 

chị H. Nhƣ vậy trong dây hụi này bà P còn nợ chị H 17 kỳ X 2.000.000đ = 

34.000.000đ. 
 

Dây 2: Khui ngày 20/3/2019 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 20 phần, bà P góp 02 phần, và góp đƣợc 18 kỳ hụi 



 

 

chết, còn 02 kỳ hụi sống thì bà P ngƣng hụi và không trả tiền lại cho chị H. Nhƣ 

vậy trong dây hụi này bà P còn nợ chị H 18 kỳ hụi 1.000.000đ X 02 phần = 

36.000.000đ. 
 

Sau khi ngƣng hụi bà P còn nợ chị H 02 dây hụi tháng với số tiền là 

70.000.000đ. 
 

Tại phiên tòa hôm nay chị H xác định hụi 2.000.000đ/1 phần bà P lấy hoa 

hồng 500.000đ và hụi 1.000.000đ/1 phần thì lấy hoa hồng là 300.000đ. Nay chị 

đồng ý trả tiền hoa hồng cho bà Phƣơng 02 phần hụi là 1.100.000đ, khi bà Phƣơng 

trả hết tiền hụi cho chị. 
 

II/ Phần trình bày của bị đơn bà Phạm Thị P. 
 

Bà Phạm Thị P dù đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án về yêu 

cầu khởi kiện của chị H đòi bà P trả tiền nợ 2 dây hụi là 70.000.000đ, và triệu tập 

hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhiều lần, nhƣng bà P vắng mặt không lý do 

và cũng không có ý kiến về việc vắng mặt của bà cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện của 

chị H. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe đƣơng sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1].Về tố tụng dân sự: 

-Về thẩm quyền giải quyết vụ án: 
 

Chị H có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng góp hụi 

với bà P có địa chỉ tại ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 
 

-Về việc giải quyết vụ án vắng mặt đƣơng sự. 
 

Bà Phạm Thị P là bị đơn trong vụ án, mặt dù đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ 

cho bà P Thông báo thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện của chị H đòi bà P trả tiền 

nợ 02 dây hụi là 70.000.000đ, và triệu tập hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án 

nhiều lần, nhƣng bà P vắng mặt không lý do và cũng không có ý kiến về việc vắng 

mặt của bà P cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện của chị H. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ 

điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 xét xử vắng mặt bà P. 
 

[2] Về nội dung vụ án: 
 



 

 

Nguyên đơn chị H trình bày do quen biết và là bà con lối xóm với nhau, biết 

bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi để hƣởng hoa hồng và làm ăn có uy tín, 

nên chị H tin tƣởng, chị H tham gia góp 02 dây hụi tháng. Đến ngày 28/9/2019 bà 

P tuyên bố ngƣng hụi, mà không trả lại tiền hụi cho chị H. Nên chị H khởi kiện đòi 

bà P trả tiền 02 dây hụi, tổng cộng là 70.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay chị H 

đồng ý trừ lại 1.100.000đ tiền hoa hồng cho bà P. Còn lại là 68.900.000đ. Kèm 

theo đơn kiện chị H cung cấp cho Tòa án 02 danh sách hụi viên, theo chị H khai là 

các danh sách hụi viên này bà P viết, ký tên và giao cho chị cất giữ ngay lúc ban 

đầu khi mở dây hụi. Còn bị đơn bà P vắng mặt không lý do và bà P cũng không có 
 

 kiến gì về việc vắng mặt của mình và cũng không có ý kiến gì đối với yêu cầu 

khởi kiện của chị H. Mặt dù đƣợc Tòa án đã tống đạt hợp lệ cho bà P Thông báo 
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thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện đòi tiền nợ hụi của chị H và triệu tập hợp lệ bà P 

đến Tòa để giải quyết vụ án nhiều lần. Nhƣ vậy xem nhƣ bà P từ bỏ quyền và 

nghĩa vụ của mình đối với yêu cầu khởi kiện của chị H. Mặt khác tại phiên tòa hôm 

nay chị H khai là có tham gia góp hụi chung với nhiều ngƣời nữa, chị cũng làm 

chứng cho những ngƣời này đi khởi kiện tại Tòa án, nay án có hiệu lực pháp luật 

nhƣng bà P cũng chƣa trả nợ đƣợc cho ai hết. Do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ 

xác định là bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi, đến nay đã ngƣng hụi nhƣng 

không trả tiền cho các hụi viên, hiện nay còn nợ chị H dây hụi tháng và 02 dây hụi 

tổng cộng là 70.000.000đ tiền hụi, trừ tiền hoa hồng bà P đƣợc hƣởng là 

1.100.000đ. Còn lại là 68.900.000đ là có căn cứ và phù hợp với các chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. 
 

-Xét yêu cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn chị H. 

Nhận thấy theo chị H là khi góp hụi hai bên thỏa thuận: Ngƣời hụi viên phải 
 

góp hụi đầy đủ tiền hụi khi đến kỳ khui hụi và đƣợc nhận tiền hụi khi hốt hụi; 

Ngƣời làm đầu thảo có trách nhiệm giao đủ tiền cho hụi viên khi hụi viên hốt hụi 

và đƣợc hƣởng tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Nhƣ vậy khi đang thực hiện hợp 

đồng góp hụi thì bà P tuyên bố ngƣng hụi và cũng không giao tiền hụi lại cho chị 

H. Cho thấy bà P là ngƣời có lỗi đã vi phạm nghĩa vụ cam kết ban đầu khi giao kết 

hợp đồng góp hụi. Nay chị H đòi bà P phải trả lại toàn bộ tiền hụi là có căn cứ và 

đúng qui định pháp luật nên đƣợc chấp nhận. Do đó Hội đồng xét xử cần bà P trả 

cho chị H 68.900.000đ tiền nợ hụi một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật là đúng 

qui định pháp luật là phù hợp với quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 và 

Điều 29 Nghị Định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ. 
 

 về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị H, nên bị 

đơn bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qui định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 

39; khoản 1, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

 Căn cứ vào Điều 357; 468 và 471 Bộ luật dân sự. 

 

 Căn cứ Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ. 

 



 

 

 Căn cứ các Điều 28, 29, 30 và Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP, ngày 27 

tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. 

 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị H. 

 

 Buộc bà Phạm Thị P trả cho chị Nguyễn Thị H số tiền nợ 02 dây hụi là 

68.900.000đ (Sáu mƣơi tám triệu, chín trăm nghìn đồng). 

 

Thời gian trả: Trả một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật. 
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 Kể từ ngày chị H có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà P chậm thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 

đƣợc quy định tại Điều 357 và khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 

2. Về án phí: Bà P phải chịu 3.445.000đ (Ba triệu, bốn trăm bốn mƣơi lăm 

nghìn đồng). Hoàn lại cho chị H số tiền tạm ứng án phí là 1.750.000đ (Một triệu, 

bảy trăm, năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai số 0002873 ngày 19/12/2019 của 

Cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

3. Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự nguyên đơn chị H đƣợc quyền đƣợc 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn bà P 

đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hoặc 

niêm yết hợp lệ bản án. Để Tòa án nhân dân tỉnh Tền Giang xét xử phúc thẩm lại 

vụ án. 

 

Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo Điều 2, Luật thi hành án dân sự, 

thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣởng 

chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 

 CCTHADS huyện Cái Bè ; 

 Đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: TDS, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

PHẠM THANH DŨNG 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số:  05 /2020/DS-ST.    

Ngày: 22/01/2020    

V/v tranh chấp „„Hợp đồng góp hụi‟‟.    

 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm 

phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

+ Ông Nguyễn Văn Tám. 

+ Ông Võ Văn Cƣờng. 

 Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển – là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Không tham gia. 
 

Ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 369/2019/TLST-DS, ngày 12 tháng 11 

năm 2019 về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 298A/2019/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 12 năm 2019 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C (tên gọi khác Chú út Lớn), sinh năm 

1970 (có mặt). 

 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Bị đơn: Bà Phạm Thị P, sinh năm 1976.(vắng mắt) 
 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

I/ Phần trình bày của Nguyên đơn ông Nguyễn Văn C. 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 29/10/2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn ông Nguyễn Văn C trình bày: 
 

Ông C và bà P là bà con lối xóm, nhà gần nhau. Thấy bà P có mở và làm đầu 

thảo nhiều dây hụi, và làm ăn rất uy tín, nếu ai hốt hụi thì giao đầy đủ, nên tin 

tƣởng. Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019 ông C tham gia góp nhiều dây 

hụi. Đến ngày 28/9/2019 bà P ngƣng hụi và không trả lại tiền hụi cho ông C. Cụ 

thể nhƣ sau: 
 

A - Hụi tháng: (một tháng khui một lần). 



 

 

Dây 1: Khui ngày 20/4/2018(âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 2.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 20 phần, ông C góp 02 phần và góp đƣợc 17 kỳ hụi 

sống X 2.000.000đ X 2 phần = 68.000.000đ. 
 

Dây 2: Khui ngày 15/7/2018 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 2.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 25 phần, ông C góp 02 phần và góp đƣợc 14 kỳ hụi 

sống X 2.000.000đ X 02 phần = 56.000.000đ. 
 

Dây 3: Khui ngày 15/8/2018 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, một 

tháng khui một lần, dây hụi có 27 phần, ông C góp 03 phần, Ông C góp đƣợc 14 kỳ 

hụi sống X 1.000.000đ X 03 phần = 42.000.000đ. 
 

Dây 4: Khui ngày 10/01/2019 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 1.000.000đ, 

một tháng khui một lần, dây hụi có 30 phần, ông C góp 03 phần, ông C góp đƣợc 

08 kỳ hụi sống X 1.000.000đ X 03 phần = 24.000.000đ. 
 

B - Hụi Mùa: (ba tháng khui 1 lần theo vụ lúa). 
 

Dây 5: Khui ngày 25/3/2017 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 5.000.000đ, ba 

tháng khui một lần, dây hụi có 17 phần, ông C góp 01 phần và góp đƣợc 10 kỳ hụi 

sống X 5.000.000đ = 50.000.000đ. 
 

Dây 6: Khui ngày 30/01/2019 (âm lịch), hụi tiền, mỗi phần là 5.000.000đ, ba 

tháng khui một lần, dây hụi có 16 phần, ông C góp 01 phần, và góp đƣợc 3 kỳ hụi 

sống X 5.000.000đ = 15.000.000đ. 
 

Sau khi ngƣng hụi tổng cộng bà P còn nợ ông C 4 dây hụi tháng và 02 dây hụi 

mùa tổng cộng là 255.000.000đ. 
 

Tại phiên tòa hôm nay ông C cũng chấp nhận trả lại cho bà P số tiền hoa hồng 

mà hai bên đã thỏa thuận là hụi 1.000.000đ tiền hoa hồng là 300.000đ/1 phần, hụi 

2.000.000đ là 500.000đ/1 phần và hụi 5.000.000đ là 1.500.000đ/1 phần. 
 

Cụ thể 06 phần hụi 1.000.000đ X 300.000đ/1 phần = 1.800.000đ;  4 phần hụi 

2.000.000đ X 500.000đ = 2.000.000đ và 02 phần hụi 5.000.000đ X 1.500.000đ = 
 

3.000.000đ. Tổng cộng là 6.800.000đ tiền hoa hồng. 
 

Nay ông C khởi kiện yêu cầu bà P trả toàn bộ số tiền hụi trên là 255.000.000đ 
 

– 6.800.000đ tiền hoa hồng. Còn lại là 248.200.000đ và yêu cầu một lần sau khi có 

hiệu lực pháp luật. 
 

 

II/ Phần trình bày của bị đơn bà Phạm Thị P. 
 



 

 

Bà Phạm Thị P dù đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án về yêu 

cầu khởi kiện của ông C đòi bà P trả tiền nợ 06 dây hụi là 255.000.000đ, và triệu 

tập hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhiều lần, nhƣng bà P vắng mặt không lý 

do và cũng không có ý kiến về việc vắng mặt của bà cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện 

của ông C. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe đƣơng sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1].Về tố tụng dân sự: 
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-Về thẩm quyền giải quyết vụ án: 
 

Ông C có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng góp hụi 

với bà P có địa chỉ tại ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 
 

-Về việc giải quyết vụ án vắng mặt đƣơng sự. 
 

Bà Phạm Thị P là bị đơn trong vụ án, mặt dù đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ 

Thông báo thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện của ông C đòi bà P trả tiền nợ 06 dây 

hụi là 255.000.000đ, và triệu tập hợp lệ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhiều lần, 

nhƣng bà P vắng mặt không lý do và cũng không có ý kiến về việc vắng mặt của 

bà cũng nhƣ yêu cầu khởi kiện của ông C. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ điểm b, 

khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 xét xử vắng mặt bà P. 
 

[2] Về nội dung vụ án: 
 

Nguyên đơn ông C trình bày do quen biết và là bà con lối xóm với nhau, biết 

bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây hụi để hƣởng hoa hồng và làm ăn có uy tín, 

nên ông C tin tƣởng từ đầu năm 2017 đến nay ông C tham gia góp 04 dây hụi 

tháng và 02 dây hụi mùa. Đến ngày 28/9/2019 bà P tuyên bố ngƣng hụi, mà không 

trả lại tiền hụi cho ông C. Nên ông C khởi kiện đòi bà P trả tiền 06 dây hụi, tổng 

cộng là 255.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay ông C đồng ý trừ lại 6.800.000đ tiền 

hoa hồng cho bà P. Còn lại là 248.200.000đ. Ông C cung cấp cho Tòa án 06 danh 

sách hụi viên, theo ông C khai là các danh sách hụi viên này bà P viết, ký tên và 

giao cho ông cất giữ ngay lúc ban đầu khi mở dây hụi. Còn bị đơn bà P vắng mặt 

không lý do và bà P cũng không có ý kiến gì về việc vắng mặt của mình và cũng 

không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của ông C, mặt dù đƣợc Tòa án đã 

tống đạt hợp lệ cho bà P Thông báo thụ lý vụ án về yêu cầu khởi kiện đòi tiền nợ 

hụi của ông C và triệu tập hợp lệ đến Tòa để giải quyết vụ án nhiều lần. Nhƣ vậy 

xem nhƣ bà P từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình đối với yêu cầu khởi kiện của ông 

C. Mặt khác tại phiên tòa hôm nay ông C khai là sau khi bà P ngƣng hụi nhiều hụi 

viên có đơn gởi UBND xã B yêu cầu hòa giải để bà P trả lại tiền hụi. UBND xã B 

có mời bà P nhiều lần, bà P có biết nhƣng không đến nên không hòa giải đƣợc. Mặt 

khác tại phiên tòa hôm nay ông C có cung cấp cho Tòa án lời khai của những 

ngƣời cùng tham gia góp hụi chung với ông gồm các ông (bà) Nguyễn Văn L, 

Nguyễn Văn P, Nguyễn Thị X và Nguyễn Văn T. Những ngƣời này cùng tham gia 

góp chung dây hụi với ông C do bà P làm đầu thảo đều xác định là ông C có tham 

gia góp 6 dây hụi do bà P làm đầu thảo nêu trên và khi ngƣng hụi bà P không trả 

tiền hụi cho tất cả các hụi viên nhƣ ông C trình bày là đúng. Nhận thấy lời khai của 

những ngƣời này là hòan toàn tự nguyện và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ 



 

 

sơ vụ án và có xác nhận của chính quyền địa phƣơng nên đƣợc chấp nhận. Do đó 

Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định là bà P có mở và làm đầu thảo nhiều dây 

hụi, đến ngày 28/9/2019 đã ngƣng hụi nhƣng không trả tiền cho các hụi viên, hiện 

nay còn nợ ông C 6 dây hụi, tổng cộng là 255.000.000đồng, trừ tiền hoa hồng bà P 

đƣợc hƣởng là 6.800.000đ. Còn lại là 248.200.000đồng. 
 

-Xét yêu cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn ông C. 
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Nhận thấy theo ông C khai là khi góp hụi hai bên thỏa thuận: Ngƣời hụi viên 

phải góp hụi đầy đủ tiền hụi khi đến kỳ khui hụi và đƣợc nhận tiền hụi khi hốt hụi; 

Ngƣời làm đầu thảo phải có trách nhiệm giao đủ tiền cho hụi viên khi hụi viên hốt 

hụi và đƣợc hƣởng tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Nhƣng khi đang thực hiện hợp 

đồng góp hụi, ông C thực hiện đúng theo thỏa thuận đã cam kết ban đầu, thì bà P 

tuyên bố ngƣng hụi và cũng không giao tiền hụi lại cho ông C. Cho thấy bà P là 

ngƣời có lỗi đã vi phạm nghĩa vụ cao kết ban đầu khi đang thực hiện hợp đồng góp 

hụi. Nay ông C đòi bà P phải trả lại toàn bộ tiền hụi là có căn cứ và đúng quy định 

pháp luật nên đƣợc chấp nhận. Do đó Hội đồng xét xử cần bà P trả cho ông C 

248.200.000đ tiền nợ hụi một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật là phù hợp với 

quy định tại Điều 29 Nghị Định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ. 
 

 Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông C, nên bị 

đơn bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 

39; khoản 1, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ vào Điều 357; 468 và 471 Bộ luật dân sự. 

 

 Căn cứ Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019. 

 

 Căn cứ các Điều 28, 29, 30 và Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP, ngày 27 

tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. 

 

Xử: 

 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C. 

 

 Buộc bà Phạm Thị P trả cho ông Nguyễn Văn C số tiền nợ 06 dây hụi là 

248.200.000 đồng (Hai trăm bốn mƣơi tám triệu, hai trăm nghìn đồng). 

 

Thời gian trả: Trả một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật. 



 

 

 

 Kể từ ngày ông C có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà P chậm thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 

đƣợc quy định tại Điều 357 và khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Bà P phải chịu 12.410.000 đồng (Mƣời hai triệu, bốn trăm mƣời 

nghìn đồng). Hoàn lại cho ông C số tiền tạm ứng án phí là 3.187.500 đồng (Ba 

triệu, một trăm tám mƣơi bảy nghìn, năm trăm đồng) theo biên lai số 0002581 

ngày 12/11/2019 của Cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự nguyên đơn ông C đƣợc quyền đƣợc 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn bà P 

đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hoặc 

niêm yết hợp lệ bản án. Để Tòa án nhân dân tỉnh Tền Giang xét xử phúc thẩm lại 

vụ án. 
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Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo Điều 2, Luật thi hành án dân sự, 

thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣởng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 

 CCTHADS huyện Cái Bè ; 

 Đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: TDS, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

PHẠM THANH DŨNG 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số:  61/2020/DS-ST.    

Ngày: 23/6/2020    

V/v tranh chấp „„Hợp đồng góp hụi‟‟.    

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm 

phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

+ Ông Lê Văn Thành. 

 

+ Ông Trần Thanh Tùng. 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển – là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Không tham gia. 
 

Ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 29/2020/TLST-DS, ngày 21 tháng 01 năm 

2020 về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số 68/2020/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 5 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị L, sinh năm 1968. 

 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

Đại diện ủy quyền: Chị Đoàn Thị Ngọc H, sinh năm: 1997 (có mặt). 

 

Địa chỉ: Khu X, thị trấn Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Bị đơn: Anh Huỳnh Văn A, sinh năm 1974 (có mặt). 
 

Chị Huỳnh Thị C, sinh năm: 1977 (có mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp X, xã Z, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

I/ Phần trình bày của nguyên đơn bà Trần Thị L cũng nhƣ ngƣời đại 

diện ủy quyền hợp pháp của bà là chị Đoàn Thị Ngọc H trình bày thống nhất: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 06/01/2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn bà L và chị H trình bày: 
 

Ngày 30/4/2014, vợ chồng anh A và chị C mở và làm đầu thảo dây hụi tiền, 

mỗi phần là 2.000.000đ. Dây hụi có 17 phần, bà L góp 1 phần. Đến kỳ khui hụi thứ 

16 thì bà L hốt hụi đƣợc 32.000.000đ. Vợ chồng anh A và chị C chỉ giao cho bà L 

2.000.000đ còn nợ lại 30.000.000đ thì ngƣng không trả nữa. 
 

Đến ngày 11/9/2018 bà L có yêu cầu địa phƣơng hòa giải để phía bị đơn trả 

nợ, Sau đó có trả đƣợc 2.000.000đ. Còn lại 28.000.000đ. 
 

Nay bà L yêu cầu vợ chồng anh A và chị C liên đới trả cho bà 28.000.000đ và 

trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 



 

 

II/ Phần trình bày của bị đơn: 
 

Tại phiên tòa hôm nay anh Trần Văn An và chị Huỳnh Thị Cthừa nhận là vợ 

chồng chị có mở và làm đầu thảo dây hụi ngày 30/4/2014, hụi tiền, mỗi phần là 

2.000.000đ. Bà L có góp 1 phần, sau đó bà L hốt đƣợc 32.000.000đ, vợ chồng anh 

chị có trả cho bà L 02 lần là 4.000.000đ. Hiện còn nợ lại 28.000.000đ nhƣ bà L 

khai là đúng. Nay kinh tế chị gặp khó khăn xin trả dần mỗi tháng 300.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe đƣơng sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1].Về tố tụng dân sự: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: 
 

Bà L có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng góp hụi với 

anh A và chị C có địa chỉ tại ấp X, xã Z, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Theo quy định 

tại khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 
 

 Về nội dung vụ án: 
 

Nguyên đơn bà L khởi kiện yêu cầu anh A và chị C liên đới trả 28.000.000đ 

tiền nợ hụi, chứng minh bằng danh sách hụi viên ngày 30/5/2014, Biên bản hòa 

giải của ấp Mỹ Tƣờng, xã Mỹ Trung ngày 11/9/2018. Bị đơn anh A và chị C xác 

định sau khi bà L hốt hụi đƣợc 32.000.000đ, chị có trả cho bà L đƣợc 2.000.000đ. 

Sau khi hòa giải tại ấp A chị có trả tiếp cho bà L đƣợc 2.000.000đ nữa. Hiện còn 

nợ bà L 28.000.000đ đúng nhƣ lời trình bày của bà L là đúng. Do đó Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở xác định hiện anh A và chị C còn nợ bà L 28.000.000đ tiền hụi là 

có căn cứ và đúng với các chứng cứ có trong hồ sơ khởi kiện. 
 

 Xét yêu cầu của bà L đòi anh A và chị C liên đới trả nợ cho bà. Nhận thấy 

anh A và chị C là vợ chồng tham gia hợp đồng góp hụi nhằm tạo nguồn vốn phát 

triển kinh tế gia đình. Mặt khác theo theo bà L khai khi tham gia hợp đồng góp hụi 

là do anh A và chị C cùng làm đầu thảo thu tiền góp hụi và giao (trả) tiền hốt hụi 

cho hụi viên. Tại phiên tòa hôm nay anh A và chị C cũng đồng ý liên đới trả nợ 

cho bà L. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở buộc anh A và chị C liên đới trả lại 

số tiền hụi còn nợ cho bà L là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 

 

 Xét yêu cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn bà L. 
 



 

 

Nhận thấy theo bà L là khi góp hụi hai bên thỏa thuận: Ngƣời hụi viên phải 

góp hụi đầy đủ tiền hụi khi đến kỳ khui hụi và đƣợc nhận tiền hụi khi hốt hụi; 

Ngƣời làm đầu thảo có trách nhiệm giao đủ tiền cho hụi viên khi hụi viên hốt hụi 

và đƣợc hƣởng tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Nhƣ vậy khi bà L hốt hụi đƣợc 

32.000.000đ. Nhƣng anh A và chị C chỉ trả đƣợc 02 lần là 4.000.000đ thì ngƣng 

không trả nửa cho đến nay. Cho thấy anh A và chị C là ngƣời có lỗi đã vi phạm 

nghĩa vụ cam kết ban đầu khi giao kết hợp đồng góp hụi. Nay anh A và chị C xin 

trả dần mỗi tháng 300.000đ, không đƣợc bà L chấp nhận. Do đó Hội đồng xét xử 

cần anh A, chị C liên đới trả cho bà L 28.000.000đ tiền nợ hụi một lần sau khi án 

có hiệu lực pháp luật là đúng quy định pháp luật là phù hợp với quy định tại các 

Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ. 
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 Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà L, nên bị 

đơn anh A và chị C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Xét 

thấy anh A và chị C có đơn xin giảm một phần tiền án phí do hoàn cảnh gia đình 

khó khăn đƣợc xác nhận của địa phƣơng. Do đó Hội đồng xét xử thống nhất giảm 

cho anh A và chị C 50% tiền án phí dân sự sơ thẩm là đúng quy định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 

39; khoản 1, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

 

 Căn cứ vào Điều 357; 468 và 471 Bộ luật dân sự. 

 

 Căn cứ Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. 

 

Xử: 

 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị L. 

 

 Buộc anh Huỳnh Văn A và chị Huỳnh Thị C liên đới trả cho bà Trần Thị L 

số tiền hụi còn nợ là 28.000.000đ (Hai mƣơi tám triệu đồng). 

 

Thời gian trả: Trả một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

 

 Kể từ ngày bà L có đơn yêu cầu thi hành án nếu anh A, chị C chậm thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả theo mức 

lãi suất đƣợc quy định tại Điều 357 và khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Anh A và chị C liên đới phải chịu 700.000đ (bảy trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại cho bà L số tiền tạm ứng án phí là 700.000đ 

(Bảy trăm nghìn đồng) theo biên lai số 0003018 ngày 21/01/2020 của Cục thi hành 

 

án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 



 

 

 Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự bà L, anh A và chị C đƣợc quyền đƣợc 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Để Tòa án 

nhân dân tỉnh Tền Giang xét xử phúc thẩm lại vụ án. 
 

Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo Điều 2, Luật thi hành án dân sự, 

thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣởng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 

 CCTHADS huyện Cái Bè; 

 Đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: TDS, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

(Đã ký) 

 

PHẠM THANH DŨNG 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số: 60/2020/DS-ST.    

Ngày: 23/6/2020    

V/v tranh chấp „„Hợp đồng góp hụi‟‟.    

 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm 

phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

+ Ông Lê Văn Thành. 

 

+ Ông Trần Thanh Tùng. 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển – là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Không tham gia. 
 

Ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 28/2020/TLST-DS, ngày 21 tháng 01 năm 

2020 về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số 69/2020/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 5 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Trần Thị Q, sinh năm 1980. 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện ủy quyền: Chị Đoàn Thị Ngọc H, sinh năm: 1997 (có mặt). 

 

Địa chỉ: Khu X, thị trấn Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Bị đơn: Anh Huỳnh Văn A, sinh năm 1974.( có mặt). 
 

Chị Huỳnh Thị C, sinh năm: 1977 (có mặt). 



 

 

 

Cùng địa chỉ: Ấp Z, xã X, hyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

I/ Phần trình bày của nguyên đơn bà Trần Thị Q cũng nhƣ ngƣời đại 

diện ủy quyền hợp pháp của bà là chị Đoàn Thị Ngọc H trình bày thống nhất: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 06/01/2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn bà Quí và chị Hân trình bày: 
 

Ngày 12/02/2014, vợ chồng anh A và chị C mở và làm đầu thảo dây hụi tiền, 

mỗi phần là 5.000.000đ. Dây hụi có 11 phần, chị Q góp 01 phần, 03 tháng khui 01 

lần. Đến kỳ khui hụi thứ 10 thì chị Q hốt hụi đƣợc 47.300.000đ. Vợ chồng anh A 



 

 

và chị C chỉ giao cho chị Q 35.800.000đ còn nợ lại 11.500.000đ thì ngƣng không 

trả nữa. 
 

Đến ngày 11/9/2018 chị Q có yêu cầu địa phƣơng hòa giải để phía bị đơn trả 

nợ. Sau đó có trả đƣợc 800.000đ. Còn lại 10.700.000đ. 
 

Nay chị Q yêu cầu vợ chồng anh A và chị C liên đới trả cho chị 10.700.000đ 

và trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

II/ Phần trình bày của bị đơn: 
 

Tại phiên tòa hôm nay anh Huỳnh Văn A và chị Huỳnh Thị C thừa nhận là vợ 

chồng chị có mở và làm đầu thảo dây hụi ngày 12/02/2014, hụi tiền, mỗi phần là 

5.000.000đ. Chị Q có góp 01 phần, sau đó chị Q hốt đƣợc 47.300.000đ, vợ chồng 

anh chị có trả cho chị Q 02 lần là 36.600.000đ. Hiện còn nợ lại 10.700.000đ nhƣ 

chị Q khai là đúng. Nay kinh tế chị gặp khó khăn xin trả dần mỗi tháng 300.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe đƣơng sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1].Về tố tụng dân sự: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: 
 

Chị Q có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng góp hụi 

với anh A và chị C có địa chỉ tại ấp Z, xã X, hyện C, tỉnh Tiền Giang. Theo quy 

định tại khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 của 

Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 
 

[2] Về nội dung vụ án: 
 

Nguyên đơn chị Q khởi kiện yêu cầu anh A và chị C liên đới trả 10.700.000đ 

tiền nợ hụi, chứng minh bằng danh sách hụi viên ngày 12/02/2014, Biên bản hòa 

giải của ấp Mỹ Tƣờng, xã Mỹ Trung ngày 05/9/2018. Bị đơn anh A và chị C tại 

phiên tòa hôm nay xác định còn nợ chị Q 10.700.000đ tiền hụi, nhƣ lời trình bày 

của chị Q là đúng. Nhận thấy việc xác nhận nợ giữa nguyên đơn với bị đơn phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đƣợc thẩm tra tại phiên tòa 

hôm nay. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định hiện chị C và anh A còn nợ 

chị Q 10.700.000đ là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 
 

 Xét yêu cầu của chị Q đòi anh A và chị C liên đới trả nợ cho chị. Nhận thấy 

anh A và chị C là vợ chồng tham gia hợp đồng góp hụi nhằm tạo nguồn vốn phát 



 

 

 

triển kinh tế gia đình. Tại phiên tòa hôm nay anh A và chị C cũng đồng ý liên đới 

trả nợ cho chị Q. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở buộc anh A và chị C liên đới 

trả lại số tiền hụi còn nợ cho chị Q là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 
 

 Xét yêu cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật của nguyên đơn chị Q. 
 

Nhận thấy theo chị Q là khi góp hụi hai bên thỏa thuận: Ngƣời hụi viên phải 

góp hụi đầy đủ tiền hụi khi đến kỳ khui hụi và đƣợc nhận tiền hụi khi hốt hụi; 

Ngƣời làm đầu thảo có trách nhiệm giao đủ tiền cho hụi viên khi hụi viên hốt hụi 

và đƣợc hƣởng tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Nhƣ vậy khi chị Q hốt hụi đƣợc 

47.300.000đ. Nhƣng anh A và chị C chỉ trả đƣợc 02 lần là 36.600.000đ thì ngƣng 
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không trả nửa cho đến nay. Cho thấy anh A và chị C là ngƣời có lỗi đã vi phạm 

nghĩa vụ cam kết ban đầu khi giao kết hợp đồng góp hụi. Nay chị C xin trả dần mỗi 

tháng 300.000đ, không đƣợc chị Q chấp nhận. Do đó Hội đồng xét xử cần anh 
 

 n, chị C liên đới trả cho chị Q 10.700.000đ tiền nợ hụi một lần sau khi án có 

hiệu lực pháp luật là đúng quy định pháp luật là phù hợp với quy định tại Điều 471 

Bộ luật dân sự 2015 và Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 

19/02/2019 của Chính phủ. 

 

 Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Q, nên bị 

đơn anh A và chị C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Xét 

thấy an Anh và chị C có đơn xin giảm một phần tiền án phí, do hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phƣơng. Do đó Hội đồng xét xử xét 

thấy cần giảm cho anh chị 50% tiền án phí phải chịu trong vụ án này là có căn cứ, 

đúng quy định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 

39; khoản 1, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227; Khoản 3, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

 

 Căn cứ vào Điều 357; 468 và 471 Bộ luật dân sự. 

 

 Căn cứ Điều 26 và 27 Nghị Định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. 

 

Xử: 

 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Q. 

 

 Buộc anh Huỳnh Văn A và chị Huỳnh Thị C liên đới trả cho chị Trần Thị Q 

số tiền hụi còn nợ là 10.700.000đ (Mƣời triệu, bảy trăm ngàn đồng). 

 

Thời gian trả: Trả một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật. 



 

 

 

Kể từ ngày chị Q có đơn yêu cầu thi hành án nếu anh A, chị C chậm thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm trả theo mức lãi 

suất đƣợc quy định tại Điều 357 và khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Anh A và chị C liên đới phải chịu 267.500 đồng (Hai trăm sáu 

mƣơi bảy nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại cho chị Q số tiền 

tạm ứng án phí là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẳn) theo biên lai số 

0003019 ngày 21/01/2020 của Cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự nguyên đơn chị Q, bị đơn anh A và chị 

C đƣợc quyền đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Để Tòa án nhân dân tỉnh Tền Giang xét xử phúc thẩm lại vụ án. 
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Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo Điều 2, Luật thi hành án dân sự, 

thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣởng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 CCTHADS huyện Cái Bè ; 

 Đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: TDS, hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

PHẠM THANH DŨNG 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ S Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH THANH HÓA 
   

   
      

 

Bản án số: 06/2020/DS-ST 

Ngày 28 -4 - 2020 

“V/v tranh chấp nợ phường” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ S, TỈNH THANH HOÁ 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghi 
 

 

 Bà Trịnh Thị Cúc 

 

 Thư ký phiên toà: Nguyễn Hồng Nhung - Thƣ ký Toà án nhân dân Thành 

phố S, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dânThành phố S, tỉnh Thanh Hoá tham gia 

phiên toà:Không tham gia. 
 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố S, tỉnh 

Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 51/2019/TLST-DS ngày 

27tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp nợ phường” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số: 04/2020/QĐXX-ST ngày 07 tháng 4 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

  Nguyên đơn: Bà Lê Thị T - sinh năm 1962; 
 

Địa chỉ: Khu phố K, Phƣờng Q, Thành phố  S, Thanh Hóa. 
 

 Bị đơn: Chị Đào Thị T - sinh năm 1982; 
 

Địa chỉ: Khu phố K, Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án bà Lê 

Thị Ttrình bày như sau: 



 

 

 

Năm 2015 bà Lê Thị T và một số gia đình trong xóm tham gia đóng phƣờng,trong đó 

chị T đứng cái là chủ phƣờng. Theo thỏa thuận chung, khi tham gia góp phƣờng thì mỗi suất 

có nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng là 1.000.000đ (một triệu đồng), ngƣời lấy tiền trƣớc phải 

đóng hàng tháng số tiền 1.000.000đ và 300.000đ tiền lãi cho chủ phƣờng. Việc lấy phƣờng 

đƣợc luân phiên từ ngƣời thứ nhất đến ngƣời thứ 30. Khi đến lƣợt bà T lấy phƣờng thì chị T 

tuyên bố vỡ nợ, từ đó không thanh toán số tiền phƣờng đã đóng cho bà và tiền lãi suất, chị T 

còn có hành vi lẫn tránh, khất lần không muốn trả trong khi gia đình chị T có điều kiện trả 

nợ. Sự việc trên đã đƣợc Công an phƣờng Q giải quyết, tại Công an phƣờng chị T đã thừa 

nhận số tiền nợ phƣờngcủa các gia đình và chốt nợ với bà T. Tổng 



 

 

cộng số tiền chị T còn nợ bà là 35.600.000đ (ba lăm triệu sáu trăm nghìn đồng),trong 

đó bao gồm cả tiền lãi suất, đồng thờichị T cam kết trả tiền, nhƣng đến nay vẫn 

không trả cho bà đƣợc đồng nào. Vì vậy, bà yêu cầu chị T phải có nghĩa thanh toán số 

tiền phƣờng là 35.600.000đ và tiền lãi suất theo quy định của Ngân hàng kể ngày 

chốt nợ vào tháng 4/2018 đến 17/12/2019 là 7.700.000đ. Kèm theo đơn yêu cầu trên 

bà T đã giao nộp sổ theo dõi đóng tiền phƣờng hàng tháng. Đối với sối tiền chị T khai 

đã trả cho bà 2.450.000đ, nhƣng số tiền này là tiền mua hàng tạp hóa đƣợc chị T cộng 

để đối trừ vào tiền lãi phƣờng trƣớc khi hai bên trốt nợ, nên số tiền này là tiền lãi, chị 

T đối trừ vào tiền gốc phƣờng thì bà không đồng ý với quan điểm của chị T. 
 

Tại phiên tòa hôm nay,bàLê Thị T yêu cầu chị T phải có nghĩa vụ thanh toán 

cho bà số tiền nợ phƣờng là 26.500.000đ (nợ gốc), đối với số tiền lãi suất theo thỏa 

thuận phƣờng còn lại và lãi suất tiền phƣờng theo lãi suất Ngân hàng kể ngày chốt nợ 

đến nay thì bà rútyêu cầu tính lãi suất. 
 

Tại bản tự khai ngày 17/3/2020 và trong quá trình giải quyết vụ án chị Đào 

Thị T trình bày: 
 

Bà Lê Thị T có tham gia đóng một chân (suất) phƣờng, đóng đƣợc 26 tháng 

rƣỡi (tháng cuối bà T nộp 500.000đ), mỗi tháng nộp 1.000.000đ. Tổng số tiền bà T 

đóng là: 26,5 tháng x 1.000.000đ = 26.500.000đ (hai sáu triệu năm trăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày đóng phƣờng đến nay, chị T đã trả cho bà T số tiền 2.450.000đ. Số tiền 

còn thực nợ là 24.050.000đ (hai tƣ triệu không trăm năm mƣơi nghìn đồng). Số tiền 

nợ trên, gia đình chị đang gặp khó khăn nên chị đƣợc đề nghị trả dần và sẽ trả từng 

đợt vào cuối năm 2020 trở đi. 
 

Tại phiên tòa có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn có lí do,bà Lê Thị Tvẫn giữ 

nguyên quan điểm nhƣ đã trình bày trên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên toà, 

Hội đồng xét xử nhận định: 
 

  Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Lê Thị Tkhởi kiện đề 

nghị Tòa án giải quyết tranh chấp nợ phƣờng phát sinh từ năm 2015, quan hệ tranh 

chấp giữa các bên không có yếu tố nƣớc ngoài, thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà 

án nhân dân Thành phố S, tỉnh Thanh Hóa, theo quy định khoản 3Điều 26; Điều 35 

và Điều 39của Bộ luật tố Tụng dân sự. 

 

  Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn: 
 



 

 

Theo sổ ghi chép theo dõi đóng phƣờng hàng tháng do bà T xuất trình, thì chị 

Đào Thị T thừa nhận còn nợ của bà Lê Thị T số tiền là 35.600.000đ, số tiền này xuất 

phát từ việc bà Lê Thị T và chị Đào Thị T tổ chức đóng tiền góp phƣờng với nhau 

hàng tháng và có thỏa thuận lãi suất. Trong đó tiền gốc bà T đã đóng nộp cho chị T là 

26.500.000đ. Sau khichị T tuyên bố vỡ nợ phƣờng thìbà T không đóng tiền nữa, sự 

việc vỡ nợ phƣờng đã đƣợc Công an phƣờng Q giải quyết, chị T và bà T đã thống 

nhất đối chiếu công nợ và chốt nợ với nhau. Tuy nhiên chị Đào Thị T đã không trả nợ 

cho bà T theo cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, xâm phạm đến quyền và lợi 
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ích của bà T. Theo quy định tại Điều 479 của Bộ luật dân sự 2005, thì hình thức chơi 

phƣờng cũng đƣợc coi là giao dịch về tài sản trên cơ sở pháp luật quy định, nhằm 

tƣơng trợ trong nhân dân. Nhƣ vậy, việc các bên xác lập quan hệ góp, lĩnh tiền 

phƣờng có kỳ hạn và có lãi suất đƣợc đặt ra là không trái quy định của pháp luật. Phù 

hợp với Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ, quy định về 

Hụi, Họ, Biêu, Phƣờng. Nay bà T yêu cầu chị Đào Thị T phải thanh toán số tiền 

26.500.000đ(hai sáu triệu năm trăm nghìn đồng) là có cơ sở. 
 

 Đối với khoản tiền lãi suất khi thỏa thuận góp phƣờng và tiền lãi suất theo 

quy định của Ngân hàng đƣợc tính từ khi hai bên thống nhất chốt nợ tại công an 

phƣờng Quảng Thọ, tại phiên toàn hôm naybà T không yêu cầu xem xét khoản tiền 

lãi suất trên, thấy việc rút yêu cầu tiền lãi suất là tự nguyện, không trái quy định của 

pháp luật. Nên đình chỉ yêu cầu này của bà Lê Thị T là phù hợp. 
 

[4].Về quan điểm của bị đơn: Chị Đào Thị T thừa nhận bà Lê Thị T là ngƣời 

tham gia góp phƣờng do chị làm chủ phƣờng, số tiền bà T đã góp cho chị là 

26.500.000đ (nợ gốc) và số tiền lãi đƣợc tính là 8.100.000đ. Sau khi tuyên bố vỡ nợ 

phƣờng thì chị mới thanh toán cho bà T số tiền 2.450.000đ, chị đề nghị đƣợc trả dần 

từng đợt vào cuối năm 2020 trở đi. Tuy nhiên lý do trả nợ này của chịlà không có cơ 

sở thuyết phục, vì đây là nghĩa vụ của bị đơn đối với nguyên đơn. Tại phiên tòa, 

nguyên đơn công nhận số tiền chị đã trả nhƣng là tiền quy ra từ việc lấy hàng tạp hóa 

và không đồng ý trừ vào tiền nợ gốc, nên số tiền trên đƣợc coi là tiền trả lãi thông qua 

việc mua hàng hóa. Naycần buộc chị Đào Thị T phải thanh toán cho bà Lê Thị Ttoàn 

bộ số tiền nợ gốc là 26.500.000đ, theo số liệu đã đƣợc chốt nợ giữa hai bên tại sổ ghi 

chép phƣờng và Công an phƣờng Q, số tiền này đƣợc thanh toán một lần cho nguyên 

đơn là phù hợp. 
 

[5].Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận, nên số tiền tạm ứng án phí 

có giá ngạch đƣợc hoàn trả cho nguyên đơn. Bị đơn không thuộc đối tƣợng xem xét 

miễn một phần hoặc toàn bộ án phí dân sự.Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, 

khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị đơn phải nộp án phí dân sự có giá ngạch theo quy 

định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ: Khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227, 228, Điều 

271 vàĐiều273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 
 



 

 

Căn cứ các Điều 290, Điều 479 của Bộ luật dân sự 2005; cácĐiều 275,Điều 

280,khoản 2 Điều 468, khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015; 
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 
 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Tđối với bị đơn chị Đào Thị T. 
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  Buộc chịĐào Thị Tphải thanh toán cho bà Lê Thị Tsố tiền là 26.500.000đ 

(hai sáu triệu năm trăm nghìn đồng) 

 

  Về án phí dân sự: Buộc chị Đào Thị T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch là 26.500.000đ x 5% = 1.325.000đ (một triệu ba trăm hai lăm nghìn đồng). Trả 

lại cho bà Lê Thị T số tiền tạm ứng án phí DSST là 1.075.000đ theo biên lai thu số 

AA/2017/0006097 ngày 26/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố S. 
 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về nội dung tính lãi suất của bà Lê Thị T đã 

rút về số tiền lãi suất ngân hàng và lãi suất phƣờng còn lại. 
 

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn, nguyên đơncó quyền 

làm đơn kháng cáo kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản ản đƣợc niêm yết tại UBND Phƣờng 

Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơthẩm cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành áncòn phải thi hành khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo 

mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhƣng phải phù hợp với quy định của pháp luật, 

tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án; nếu không có thỏa thuận về mức 

lãi suất thì mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành, thì ngƣời đƣợc thi hành án dân 

sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKS Tp. S; 

 Đƣơng sự; 

 

 Chi cục THA DS Tp. S; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Nghi 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ S Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH THANH HÓA 
 

 

Bản án số:05/2020/DS-ST 

Ngày 28 - 4 - 2020 

“V/v tranh chấp nợ phường” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ S, TỈNH THANH HOÁ 

 

� �            � �            � �            � �            � �            � �            � � T

hành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghi 
 

 

 Bà Trịnh Thị Cúc 

 

 Thư ký phiên toà:Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thƣ ký Toà án nhân dân 

Thành phố S, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố S, tỉnh Thanh Hoá tham 

gia phiên toà:Không tham gia. 
 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố S, tỉnh 

Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 50/2019/TLST-DS ngày 

27 tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp nợ phường” theo Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử số: 05/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 4 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị B- sinh năm 1959 
 

Địa chỉ: Khu phố Đ, Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

 Bị đơn: Chị Đào Thị T - sinh năm 1982 
 

Địa chỉ: Khu phố K, Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 



 

 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án bà 

Lê Thị B trình bày như sau: 
 

Vào ngày 15/02/2015 bà Lê Thị B và 30 gia đình khác tham gia đóng phƣờng, 

trong đó chị T là chủ phƣờng. Theo quy định của chủ phƣờng, khi tham gia góp 

phƣờng thì mỗi suất phải đóng tiền hàng tháng là 1.000.000đ (một triệu đồng), ngƣời 

lấy tiền phƣờng trƣớc phải đóng hàng tháng số tiền 1.000.000đ (hai triệu đồng) và 

300.000đ (ba trăm nghìn) tiền lãi cho chủ phƣờng. Việc lấy phƣờng đƣợc luân phiên từ 

ngƣời thứ nhất đến ngƣời thứ 30. Đến tháng 05/2017 (âm lịch) thì chị T thông báo 

dừng nộp phƣờng và tuyên bố vỡ nợ, từ đó không thanh toán số tiền phƣờng đã đóng 

và tiền lãi suất phƣờng cho bà B. Tại Công an phƣờng Q, chị T đã thừa nhận số nợ 



 

 

phƣờng của gia đình bà và chốt nợ. Tổng cộng số tiền chị T còn nợ của gia đình bà 

B là 62.115.000đ (sáu mƣơi hai triệu một trăm mƣời lăm nghìn đồng) và cam kết 

trả nợ. Tuy nhiên đến nay vẫn không trả cho bà đƣợc đồng nào. Nay bà B thấy chị 

T có điều kiện trả nợ nhƣng vẫn cố tình không trả. Vì vậy bà yêu cầu chị T phải có 

nghĩa thanh toán cho bà số tiền phƣờng là 62.115.000đ đ và tiền lãi suất theo ngân 

hàng kể ngày chốt nợ tại phƣờng từ tháng 6/2018 đến nay, kèm theo đơn yêu cầu 

trên bà B đã giao nộp sổ theo dõi tiền đóng phƣờng và một giấy khất nợ ngày 

24/5/2017, một giấy ghi nhận việc đóng tiền phƣờng ngày 23/10/2017. Đối với số 

tiền chị T khai nại dã trả cho bà 16.880.000đ là không có thực, vì trong sổ chốt nợ 

phƣờng do chính tay chị T ghi thì số tiền 1.685.000đ là tiền mua hàng khi gia đình 

chị T tuyên bố vỡ nợ phƣờng, số tiền này đƣợc trừ vào tiền lãi suất phƣờng và chị T 

đã chốt nợ phƣờng vào sổ ghi vào ngày 10/02/2018 (AL) nên không có việc chị T 

đã trả cho bà số tiền 16.880.000đ. 
 

Tại bản tự khai ngày 17/3/2010 và trong quá trình giải quyết vụ án chị Đào 
 

Thị T trình bày: 
 

Chị T công nhận, bà Lê Thị B có tham gia đóng hai chân (suất) phƣờng, 

chân thứ nhất đóng 30 tháng, nộp đến tháng thứ 25 (tƣơng ứng 25 triệu đồng) thì 

chị Đào Thị T phải dừng phƣờng và tuyên bố vỡ nợ. Trong đó bà B đóng hai suất 

phƣờng, số tiền phƣờng là 2.000.000đ/ tháng x 25 = 50.000.000đ (năm mƣơi triệu 

đồng), chị đã trả cho bà B đƣợc 16.880.000đ (Mƣời sáu triệu tám trăm tám mƣơi 

nghìn đồng). Số tiền nợ trên gia đình chị đang gặp khó khăn nên chị đề nghị trả dần 

và trả đúng số tiền mà bà B đã nộp hàng tháng vào cuối năm 2020 trở đi. Nay chị 

bận công việc gia đình nên chị đề nghị đƣợc vắng mặt tại phiên tòa. 
 

Tại phiên tòa có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn, bà Lê Thị Bđề nghị 

không yêu cầu tính lãi suất phƣờng và tiền lãi suất ngân hàng nhƣ trong đơn 

khởi kiện, bà chỉ yêu cầu thanh toán tiền nợ gốc là đã đóng phƣờng là 

50.000.0000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Lê Thị B khởi 

kiện đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp nợ phƣờng phát sinh từ năm 2015, 

quan hệ tranh chấp giữa các bên không có yếu tố nƣớc ngoài, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Toà án nhân dân thành phố S, tỉnh Thanh Hóa, theo quy định 

khoản 3 Điều 26; Điều 35 và Điều 39của Bộ luật tố Tụng dân sự. 



 

 

 

 Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn: 
 

Theo sổtheo dõi tiền đóng phƣờng, một giấy khất nợ ngày 24/5/2017 và một 

giấy ghi nhận việc đóng tiền phƣờng ngày 23/10/2017 thì chị Đào Thị T thừa nhận 

còn nợ của bà Lê Thị B số tiền là 50.000.000đ, số tiền này xuất phát từ việc bà Lê 

Thị B và chị Đào Thị T tổ chức đóng tiền góp phƣờng với nhau hàng tháng và có 

thỏa thuận lãi suất. Sau 25 tháng thì chị T đã dừng phƣờng, tuyên bố vỡ nợ và 



 

 

 phạm nghĩa vụ thanh toán tiền gốc phải trả và tiền lãi cho bà B là đã xâm 

phạm đến quyền về tài sản, nên nghĩa vụ phải thanh toán số tiền nợ cho bà B 

thuộc về chị T. Theo quy định tại Điều 479 của Bộ luật dân sự 2005 thì hình 

thức chơi phƣờng cũng đƣợc coi là giao dịch về tài sản trên cơ sở pháp luật quy 

định. Nhƣ vậy, việc các bên xác lập quan hệ góp, lĩnh tiền phƣờng có thời hạn 

và có lãi suất là không trái quy định của pháp luật. Phù hợp với Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ, quy định về Hụi, Họ, Biêu, 

Phƣờng. Nay bà B yêu cầu chị Đào Thị T phải thanh toán tiền góp phƣờng còn 

nợ cho bà là có cơ sở, vì số tiền đóng phƣờng của bà Bchị T chƣa thanh toán. 

Nên cần buộcĐào Thị T phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà Lê Thị B toàn bộ số 

tiền 50.000.000đ (năm mƣơi triệu đồng). Khoản tiền lãi suất 13.800.000đ đƣợc 

trừ đi 1.685.000đ tiền mua hàng, nay bà B không yêu cầu chị T phải trả, đó là sự 

tự nguyện của bà và sự không yêu cầu này cũng không trái quy định của pháp 

luật. 

 

  Đối với khoản tiền lãi suất khi thỏa thuận góp phƣờng và tiền lãi suất 

theo quy định của Ngân hàng đƣợc tính từ khi hai bên thống nhất chốt nợ, đến 

nay bà B không yêu cầu, nên đình chỉ yêu cầu này của bà Lê Thị B. 
 

[4].Về quan điểm của bị đơn: Chị Đào Thị T thừa nhận, bà Lê Thị B là 

ngƣời tham gia góp phƣờng do chị làm chủ phƣờng, số tiền bà B đã góp cho chị 

là 50.000.000đ (tƣơng ứng với hai suất phƣờng). Sau khi tuyên bố vỡ nợ phƣờng 

thì chị T có khai đã thanh toán cho bà B số tiền là 16.880.000đ. Tuy nhiên, số 

tiền thanh toán cho bà B thì không có cơ sở vì không có căn cứ để chứng minh 

số tiền trên là chị T đã trả. Nên cần buộc chị Đào Thị T phải thanh toán cho bà B 

toàn bộ số tiền nợ gốc là 50.000.000đ, số tiền này đƣợc thanh toán một lần cho 

nguyên đơn là phù hợp. 
 

[5].Về án phí: Bị đơn không thuộc đối tƣợng xem xét miễn một phần hoặc 

toàn bộ án phí dân sự.Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 3 Điều 26 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Buộc bị đơn phải nộp án phí dân sự có giá ngạch theo quy định 

của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



 

 

Căn cứ: Khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227, 228, 

Điều 271 và Điều273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 
 

Căn cứ các Điều 290, Điều 479 Bộ luật dân sự 2005; các Điều 275, Điều 

280, khoản 2 Điều 468, khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015; 
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, 



 

 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị B đối với bị đơn chị Đào 
 

Thị T. 
 

 Buộc chị Đào Thị T phải thanh toán cho bà Lê Thị B số tiền là 50. 

000.000đ (năm mươitriệu đồng). 
 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về nội dung tính lãi suất của bà Lê Thị B 

đã rút về số tiền lãi suất ngân hàng và lãi suất phƣờng. 
 

 Về án phí dân sự: Buộc chị Đào Thị T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch là 50.000.000đ x 5% = 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) 
 

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn, nguyên đơn có 

quyền làm đơn kháng cáo kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản ản đƣợc niêm yết 

tại UBND Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải thi hành khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhƣng phải phù hợp với quy 

định của pháp luật, tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án; nếu 

không có thỏa thuận về mức lãi suất thì mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành, thì ngƣời đƣợc thi hành án 

dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đ-

ƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKS Tp. S; 

 Đƣơng sự; 

 

 Chi cục THA DS Tp. S; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊNTÕA 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghi 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ S Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH THANH HÓA 
 

 

Bản án số: 04/2020/DS-ST 

Ngày 28 - 4 - 2020 

“V/v tranh chấp nợ phường” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ S, TỈNH THANH HOÁ 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghi 
 

 

 Bà Trịnh Thị Cúc 

 

 Thư ký phiên toà: Nguyễn Hồng Nhung - Thƣ ký Toà án nhân dân Thành 

phố S, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố S, tỉnh Thanh Hoá tham gia 

phiên toà:Không tham gia. 
 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố S, tỉnh 

Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 49/2019/TLST-DS ngày 

27tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp nợ phường” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số: 06/2020/QĐXX-ST ngày 07 tháng 4 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị  M- sinh năm 1964; 
 

Địa chỉ: Khu phố K, PhƣờngQ, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

 Bị đơn: Chị Đào Thị T- sinh năm 1982; 
 

Địa chỉ: Khu phố K, Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án bà Lê 

Thị Mtrình bày như sau: 



 

 

 

Năm 2015 bà Lê Thị M và một số gia đình khác cùng với chị Đào Thị T tham gia 

đóng phƣờng, trong đó chị Tđứng cái là chủ phƣờng. Theo thỏa thuận chung, khi tham gia 

góp phƣờng thì mỗi xuất phải có nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng là 2.000.000đ (hai triệu 

đồng), ngƣời lấy tiền phƣờng trƣớc phải đóng hàng tháng số tiền 2.000.000đ (hai triệu 

đồng) và 500.000đ (năm trăm nghìn) tiền lãi cho chủ phƣờng. Việc lấy phƣờng đƣợc luân 

phiên từ ngƣời thứ nhất đến ngƣời thứ 28. Khi đến lƣợt bà lấy tiền phƣờng thì chị T tuyên 

bố vỡ nợ, từ đóchị T không thanh toán số tiền phƣờng và tiền lãi suất, chị T còn có hành vi 

lẫn tránh không trả số tiền còn nợ cho bà. Tại Công an phƣờng Q, chị T đã thừa nhận số nợ 

phƣờng của gia đình bà và thống nhất chốt nợ. Tổng cộng số tiền là 150.000.000đ (một 



 

 

trăn năm mƣơi triệu đồng),đồng thời cam kết trả nợ hàng tháng mỗi tháng là 2.000.000đ 

(hai triệu).Tuy nhiên đến nay vẫn không trả cho bà đƣợc đồng nào. Nay bà thấy chị T có 

điều kiện trả nợ nhƣng vẫn cố tình dây dƣa khất lần. Đối với số tiền chị T khai đã trả 

16.300.000đ (mƣời sáu triệu ba trăm nghìn đồng) thì đây là tiền trả lãi. Nếu tính tổng số 

tiền gốc và lãi là 167.000.000đ (một trăm sáu mƣơi bảy triệu đồng). Nên tại công an 

Phƣờng Q hai bên đã thống nhất chốt nợ với nhau là 150.000.000đ, trong đó đã trừ tiền 

lãi và làm tròn số tiền nợ. Trong số tiền 150.000.000đ này bao gồm tiền nợ gốc là 

134.000.000đ và tiền lãi chƣa còn lại là 16.000.000đ. 
 

Tại phiên tòa hôm nay bàLê Thị M yêu cầu chị T phải có nghĩa vụ thanh toán 

cho bà số tiền nợ phƣờng là 134.000.000đ (nợ gốc), đối với số tiền lãi suất theo thỏa 

thuận phƣờng thì bà không yêu cầu tính lãi suất và lãi suất tiền phƣờng theo lãi suất 

ngân hàng kể ngày chốt nợ tại phƣờng 15/02/2018 đến nay và phải trả một lần. Kèm 

theo đơn yêu cầu trên bà M đã giao nộp một hợp đồng vay tiền và sổ theo dõi đóng 

tiền phƣờng hàng tháng. 
 

Tại bản tự khai ngày 17/3/2020 và trong quá trình giải quyết vụ án chị Đào 

Thị T trình bày: 
 

Bà Lê Thị M có tham gia đóng hai chân (suất) phƣờng, chân thứ nhất đóng 26 

tháng, mỗi suất 2.000.000đ x 2 = 4.000.000đ/ tháng x 26 = 84.000.000đ (tám mƣơi tƣ 

triệu đồng); Chân thứ hai đóng 21 tháng, mỗi suất đóng 1.000.000đ x2 = 2.000.000đ/ 

tháng x 21 tháng = 52.000.000đ (năm mƣơi hai triệu đồng). Tổng cộng số tiền nợ là 

136.000.000đ. Ngày 25/12/2017, chị T đã trả cho bà M số tiền 16.300.000đ (mƣời 

sáu triệu ba trăm nghìn đồng). Số tiền còn thực nợ là 119.700.000đ. Số tiền nợ trên 

gia đình chị đang gặp khó khăn nên chị đƣợc đề nghị trả dần và chị sẽ lấy tiền nợ từ 

ngƣời khác để thanh toán cho bà M. 
 

Tại phiên tòa có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn có lí do,bà Lê Thị Mvẫn giữ 

nguyên quan điểm nhƣ đã trình bày trên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên toà, 

Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Lê Thị Mkhởi kiện đề 

nghị Tòa án giải quyết tranh chấp nợ phƣờng phát sinh từ năm 2015, quan hệ tranh 

chấp giữa các bên không có yếu tố nƣớc ngoài, thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà 

án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo quy định khoản 3Điều 26; 

Điều 35 và Điều 39của Bộ luật tố Tụng dân sự. 

 

 Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn; 



 

 

 

Theo hợp đồng vay tiền đƣợc xác lập vào ngày 02/12/2018 giữa chị Đào Thị T 

và bà Lê Thị M, thì số tiền chị Đào Thị T thừa nhận còn nợ của bà Lê Thị M là 

150.000.000đ, số tiền này xuất phát từ việc bà Lê Thị M và chị Đào Thị T tổ chức 

đóng tiền góp phƣờng với nhau hàng tháng và có thỏa thuận lãi suất.Sau khi chị T 

tuyên bố vỡ nợ phƣờng thì bà M không đóng tiền nữa, sự việc vỡ nợ phƣờng đã đƣợc 

Công an phƣờng Q giải quyết, chị T và bà M đã thống nhất đối chiếu công nợ và chốt 
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nợ với nhau bằng hợp đồng vay tiền lập ngày 02/12/2018. Tuy nhiên chị Đào Thị T 

đã không trả nợ cho bà M theo cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, xâm phạm 

đến quyền và lợi ích của bà M. Theo quy định tại Điều 479 của Bộ luật dân sự 2005 

quy định, thì hình thức chơi phƣờng cũng đƣợc coi là giao dịch về tài sản trên cơ sở 

pháp luật quy định, nhằm tƣơng trợ lẫn nhau trong nhân dân. Nhƣ vậy, việc các bên 

xác lập quan hệ góp, lĩnh tiền phƣờng có thời hạn và có lãi suất đƣợc đặt ra là không 

trái quy định của pháp luật. Phần lãi suất thỏa thuận tại thời điểm xác lập quan hệ 

chơi phƣờng cũng không trái quy địnhcủa pháp luật. Phù hợp với Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ, quy định về Hụi, Họ, Biêu, 

Phƣờng. Nay bà M yêu cầu chị Đào Thị T phải thanh toán tiền góp phƣờng nợ gốc 

còn lại là có cơ sở. Nên cần buộc chịĐào Thị T phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà Lê 

Thị M toàn bộ số tiền 134.000.000đ (một trăm ba mƣơi tƣ triệu đồng). 
 

 Đối với khoản tiền lãi suất khi thỏa thuận góp phƣờng và tiền lãi suất theo 

quy định của Ngân hàng đƣợc tính từ khi hai bên thống nhất chốt nợ tại Công an 

phƣờng Quảng Thọ, tại phiên toàn hôm nay bà Mkhông yêu cầu xem xét khoản tiền 

lãi suất trên, thấy việc rút yêu cầu tiền lãi suất là tự nguyện, không trái quy định của 

pháp luật. Nên đình chỉ yêu cầu này của bà Lê Thị M là phù hợp. 
 

[4].Về quan điểm của bị đơn: Chị Đào Thị T thừa nhận bà Lê Thị M là ngƣời 

tham gia góp phƣờng do chị làm chủ phƣờng, số tiền bà M đã góp cho chị là 

134.000.000đ (nợ gốc) không phải 136.000.000đ nhƣ chị T khai, số tiền lãi suất đƣợc 

tính là 33.000.000đ (ba mƣơi ba triệu đồng), khi vỡ nợ phƣờng thì chị mới thanh toán 

cho bà M số tiền16.000.000đ, sau đó hai bên mới thống nhất chốt nợ bằng bản hợp 

đồng vay tiền. Tuy nhiên chị đề nghị đƣợc trả dần khoản tiền phƣờng cho bà Mvà số 

tiền đã trả đƣợc đối trừ vào khoản tiền 134.000.000đ là không phù hợp. Quá trình giải 

quyết vụ án, Toà án đã tổ chức phiên hòa giải và công khai chứng cứ nhƣng chị T 

không có mặt, số tiền khai nại nợ gốc của chị cũng không phù hợp với số tiền mà 

nguyên đơn cung cấp. Do đó số tiền mà chị T đã trả cho bà M không có căn cứ để đối 

trừ vào tiền nợ gốc, bằng chứng là chị T và bà M đã thống nhất chốt nợ với nhau, hơn 

nữa chị là chủ phƣờng, là ngƣời trực tiếp thu tiền hàng tháng. Vì vậy, chị phải có 

nghĩa vụ trả tiềncho bà M, số tiền nợ gốc là 134.000.000đ là có cơ sở. 
 

[5].Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận, nên số tiền tạm ứng án phí 

có giá ngạch đƣợc hoàn trả cho nguyên đơn. Bị đơn không thuộc đối tƣợng xem xét 

miễn một phần hoặc toàn bộ án phí dân sự.Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, 

khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị đơn phải nộp án phí dân sự có giá ngạch theo quy 

định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 



 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ: Khoản 3Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227, 228, Điều 

271 vàĐiều273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 
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Căn cứ các Điều 290, Điều 479 Bộ luật dân sự 2005; cácĐiều 275,Điều 

280,khoản 2 Điều 468, khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015; 
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 
 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Mđối với bị đơn chị Đào Thị T. 
 

 Buộc chịĐào Thị Tphải thanh toán cho bà Lê Thị Msố tiền là 134.000.000đ 

(một trăm ba mươi tưtriệu đồng.) 
 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu về nội dung tính lãi suất của bà Lê Thị M đã 

rút về số tiền lãi suất ngân hàng và lãi suất phƣờng còn lại. 
 

 Về án phí dân sự: Buộc chị ĐàoThị T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch là 134.000.000đ x 5% = 6.700.000đ (sáu triệu bảy trăm nghìn đồng). Trả lại 

cho bà Lê Thị M số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 3.750.000đ (ba triệu bảy 

trăm năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai thu số AA/2017/0006096 ngày 26/12/2019 

tại Chi cục Thi hành án Thành phố S. 
 

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn, nguyên đơncó quyền 

làm đơn kháng cáo bản án kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản ản đƣợc niêm yết tại UBND 

Phƣờng Q, Thành phố S, Thanh Hóa. 
 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơthẩm cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành áncòn phải thi hành khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo 

mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhƣng phải phù hợp với quy định của pháp luật, 

tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án; nếu không có thỏa thuận về mức 

lãi suất thì mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành, thì ngƣời đƣợc thi hành án dân 

sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKS Tp. S THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 Đƣơng sự; 

 Chi cục THA DS Tp. S; 



 

 

- Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. (đã ký) 
 

 

Nguyễn Văn Nghi 
 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

TOÀ ÁN N DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH 
   

   
      

 

Bản án số: 20/2019/DS-ST 
 

Ngày 16-10-2019 
 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 

và vay tài sản 
 

N D 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN N DÂN HUYỆN B – TỈNH TÂY NINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Tâm. 
 

Các Hội thẩm N dân: 
 

 Ông Nguyễn Thái Bình; 

 

 Ông Lê Thanh Hải. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy An - Thƣ ký Toà án N dân huyện 

B, tỉnh Tây Ninh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát N dân huyện B, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: Ông Hg Đình Lƣỡng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án N dân huyện B, tỉnh Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2019/TLST-DS ngày 31 

tháng 5 năm 2019 về “tranh chấp hợp đồng góp hụi và vay tài sản” theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 22/2019/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 9 năm 2019 

và Quyết định Hoãn phiên tòa số: 16/2019/QĐST-DS ngày 30 tháng 9 năm 2019 

giữa các đƣơng sự: 
 

1. Nguyên đơn: Chị Trƣơng Thị H, sinh năm 1988. Địa chỉ cƣ trú: Tổ 8, 

khu phố 3, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tây Ninh (có mặt). 
 

 Bị đơn: Chị Lê Thị Thanh T, sinh năm 1990. Địa chỉ cƣ trú: ấp L, xã L, 

huyện B, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt). 

 



 

 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
 

Anh Lai Hồng D, sinh năm 1982. Địa chỉ cƣ trú: ấp L, xã L, huyện B, tỉnh 

Tây Ninh (vắng mặt). 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Đơn khởi kiện đề ngày 24-5-2019 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn chị H trình bày: 
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Chị và chị Lê Thị Thanh T làm chung Công ty TNHH VMC Hg Gia thuộc 

ấp T, xã D, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Do làm chung xƣởng nên chị và chị T quen 

biết nhau. 
 

Chị H có mở một dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, khui ngày 10-7-2017, gồm 

có 20 phần hụi, do chị làm chủ hụi. Chị T có tham gia 01 phần hụi. Chị T góp 

hụi đƣợc 02 lần, đến lần thứ 3 vào ngày 10-9-2017 thì chị T hốt hụi, chị T lĩnh 

hụi đƣợc 12.650.000 đồng, nhƣng khi giao T hụi cho chị T chị không có làm 

giấy giao T hụi. Sau khi lĩnh hụi xong chị T có góp hụi chết đƣợc 9 kỳ từ ngày 

10-10-2017 đến ngày 10-7-2018 thì ngƣng không góp tiếp. Chị T còn nợ lại 8 kỳ 

hụi chết, với số T là 8.000.000 đồng. Ngoài ra, vào ngày 25 tháng chạp năm 

2018 (AL) chị còn cho chị T mƣợn số T 2.700.000 đồng, không lấy T lãi. 
 

Tổng cộng T hụi và T vay chị T còn nợ chị H là 10.700.000 đồng. 
 

Việc góp hụi chị H có lập D sách hụi viên, nhƣng chị T không có ký tên 

vào D sách hụi viên, khi lĩnh hụi chị T cũng không có ký nhận giấy tờ gì. Đối 

với số T vay 2.700.000 đồng chị H cũng không có lập giấy biên nhận cho chị T 

ký nhận. 
 

Chị H yêu cầu xác minh chị Vũ Thị Liên H, Nguyễn Thúy T, chị Phạm Thị 

S, anh Trần Thành N để chứng minh việc chị T tham gia góp hụi và nợ T hụi, T 

vay. 
 

Việc tham gia góp hụi và vay T của chị T, anh D không biết, nên chị H chỉ 

khởi kiện yêu cầu chị T không yêu cầu anh D. 
 

Bị đơn chị Lê Thị Thanh T đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần 

nhƣng vắng mặt không có lý do, không có lời khai. Tòa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Tây Ninh đã tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng tại nhà chị T, Ủy ban 

nhân dân xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh và tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Tây Ninh hợp lệ. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 30-7-2019, anh Lai Hồng D trình bày: 
 

Anh và chị Lê Thị Thanh T là vợ chồng, chƣa ly hôn, nhƣng hiện tại chị T 

đã bỏ nhà đi đâu anh không biết, không còn sống chung với anh. Việc chị T 

tham gia góp hụi và lĩnh hụi của chị H anh không biết, đến khi chị H đến nhà đòi 

nợ anh mới biết. Anh không đồng ý trả nợ thay cho chị T. 
 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa: 
 



 

 

Về tố tụng: Thời hạn thụ lý, giải quyết vụ án; việc cấp tống đạt văn bản tố 

tụng và việc tuân thủ quy định pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng, ngƣời tiến 

hành tố tụng đều đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ Điều 471, 463 Bộ 

Luật Dân sự; Điều 9, Điều 15 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP, ngày 27/11/2006 
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của Chính phủ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án. Không chấp nhận yêu cầu của chị Trƣơng Thị H đối 

với chị Lê Thị Thanh T. 
 

Chị Trƣơng Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án do các bên cung cấp và 

qua kết quả thẩm tra các chứng cứ tại phiên tòa, xét thấy: 
 

 Về tố tụng: Chị T, anh D đã đƣợc Tòa án cấp, tống đạt, thông báo hợp 

lệ nhƣng chị T, anh D vắng mặt không có lý do, áp dụng khoản 3 Điều 228 Bộ 

Luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị T và anh D. 

 

 Về nội dung vụ án: Vào ngày 10-7-2017, chị H có tổ chức chơi hụi, 

hình thức là hụi có lãi, góp hụi mỗi tháng 1.000.000 đồng. Trong đó, chị T tham 

gia góp 01 phần hụi và đã lĩnh hụi xong, chị T còn phải góp cho chị H 8 kỳ hụi 

chết, mỗi kỳ 1.000.000 đồng, tổng cộng là 8.000.000 đồng. Ngoài ra, ngày 25 

tháng chạp năm 2018 (AL) chị H cho chị T vay số T 2.700.000 đồng, không lấy 

T lãi. Tổng cộng T hụi và T vay là 10.700.000 đồng, chị T không trả cho chị H 

nên phát sinh tranh chấp. 
 

 Xét yêu cầu khởi kiện của chị H thấy rằng: 
 

[4.1] Đối với T hụi: Chị H cung cấp đƣợc “sổ hụi”, D sách hụi viên, và 

những ngƣời cùng tham gia trong dây hụi. Qua các biên bản xác minh làm việc 

đối với những ngƣời chị H yêu cầu. Xác định đƣợc việc chị T có tham gia góp 

hụi do chị H làm chủ thảo. Tuy nhiên, trong quá trình góp hụi và lĩnh hụi chị H 

không làm giấy biên nhận cho chị T ký tên, điểm chỉ và cũng không có ai trực 

tiếp chứng kiến việc chị T lĩnh hụi và góp hụi cho chị H. Căn cứ vào Điều 9, 

Điều 15 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP yêu cầu khởi kiện của chị H đối với số 

T nợ hụi là không căn cứ chấp nhận. 
 

[4.2] Đối với T vay: Ngày 25 tháng chạp năm 2017 (AL) chị H cho chị T 

vay số T 2.700.000 đồng, không lấy T lãi, chị H cho vay T nhƣng không làm 

giấy biên nhận nợ hay giấy tờ gì khác, cũng không có ai chứng kiến việc chị H 

cho chị T vay T. Căn cứ vào các Điều 91, Điều 93 Bộ luật dân sự, chị H không 

cung cấp đƣợc tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình. Yêu cầu 

khởi kiện của chị H đối với số T vay không căn cứ chấp nhận. 
 

 Về án phí: Chị Trƣơng Thị H phải chịu án phí theo quy định. 
 

Vì các lẽ trên; 



 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào các Điều 463, 471 Bộ Luật Dân sự; Điều 91, Điều 93 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Điều 9, Điều 15 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP, ngày 27/11/2006 

của Chính phủ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án. 
 

 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trƣơng Thị H đối với chị Lê 

Thị Thanh T, về việc buộc chị Lê Thị Thanh T trả số T 10.700.000 (mƣời triệu 

bảy trăm nghìn) đồng. 

 

 Về án phí: Chị Trƣơng Thị H phải chịu 535.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm khấu trừ vào số T tạm ứng án phí chị H đã nộp 267.500 đồng theo biên lai 

số: 0021988 ngày 24-5-2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Tây 

Ninh. Chị H còn phải nộp thêm 267.500 đồng. 
 

Chị Lê Thị Thanh T, anh Lai Hồng D không phải chịu án phí. 
 

3. Về quyền kháng cáo bản án: Chị Trƣơng Thị H có quyền kháng cáo theo 

trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án N dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Chị Lê Thị Thanh T, anh Lai Hồng D có quyền kháng 

lên Tòa án N dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận đƣợc 

bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết hợp pháp. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND huyện B; 

 C.c THADS huyện B; 

 UBND xã L (lƣu); 

 Các đƣơng sự; 

 

 Lƣu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Nguyễn Hoài Tâm 
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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN CAI LẬY,  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

TỈNH TIỀN GIANG    

____________    

Bản án số: 78/2020/DS-ST    

Ngaøy: 21-8-2020    

“V/v tranh chấp hợp đồng    

góp hụi và vay tài sản”    

 

NHAÂN DANH 
 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN CAI LẬY, TÆNH TIEÀN GIANG 

 

Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyễn Thành Ngoan. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: - Ông Nguyễn Văn Tƣ. 
 

 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh. 

Thö kyù phieân toøa: Ông Nguyễn Văn Luận - Thƣ ký Toøa aùn nhaân daân 

huyeän Cai Lậy, tænh Tieàn Giang. 

 

Trong các ngaøy 17 và 21 tháng 8 naêm 2020, taïi truï sóû Toøa aùn nhaân 

daân huyeän Cai Lậy xeùt xôû só thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá 

313/2020/TLST-DS ngaøy 17 thaùng 7 naêm 2020 veà vieäc “Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi và vay tài sản” theo Quyeát ðònh ðôa vuï aùn ra xeùt xôû soá 

116/2020/QĐXXST-DS ngaøy 04 thaùng 8 naêm 2020, giôõa caùc ðôóng sôï: 

 

 Nguyên đơn: Bà Đoàn Thị Th, sinh năm 1960 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 

 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1979 (Có 

mặt). 



 

 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 
 

 Bị đơn: 1. Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1980 (Có mặt). 

 

 Chị Đặng Thị Tuyết Nh, sinh năm 1982 (Có 

mặt) Cùng địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Chị Bùi Thị Thu H, sinh năm 

1981. (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 09/7/2020 và lời trình bày tại phiên tòa, nguyên đơn 

bà Đoàn Thị Th (Do anh Nguyễn Thanh Phong đại diện theo ủy quyền) trình bày: 
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Bà Th có tham gia chơi dây hụi do vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ – chị Đặng Thị 

Tuyết Nh làm đầu thảo, hụi 5.000.000đ/tháng, khui vào ngày 29/01/2018 (âl), có 

26 phần, bà Th tham gia 01 phần, đến kỳ khui hụi thứ 25 thì trúng thăm lĩnh hụi 

đƣợc số tiền 123.000.000đ, nhƣng anh Đ, chị Nh chỉ giao đƣợc 13.000.000đ, còn 

nợ lại 110.000.000đ đến nay chƣa giao. Nay bà Th khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết buộc anh Đ, chị Nh cùng liên đới trả số tiền hụi còn thiếu 110.000.000đ. 
 

Tại đơn yêu cầu độc lập ngày 28/7/2020 và lời trình bày tại phiên tòa, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Bùi Thị Thu H trình bày: Vào ngày 19/6/2018, 

chị có cho chị Đặng Thị Tuyết Nh vay số tiền là 40.000.000đ, lãi suất vay là 

1.200.000đ/tháng, khi nhận tiền chị Nh có viết biên nhận để làm tin, mấy tháng nay 

chị Nh không trả lãi và cũng không trả vốn và đến nay đã quá hạn trả nợ, nên chị 

yêu cầu chị Nh trả cho chị số tiền 40.000.000đ. 
 

Tại bản trình bày ý kiến ngày 27/7/2020 và lời trình bày tại phiên tòa, bị đơn 

chị Đặng Thị Tuyết Nh trình bày: Thừa nhận có nợ bà Đoàn Thị Th số tiền hụi 

110.000.000đ và nợ chị Bùi Thị Thu H tiền vay là 40.000.000đ. Chị xin trả mỗi 

tháng 3.000.000đ đến xong nợ. 
 

Tại bản trình bày ý kiến ngày 27/7/2020 và lời trình bày tại phiên tòa, bị đơn 

anh Nguyễn Văn Đ trình bày: Anh là chồng của chị Đặng Thị Tuyết Nh, việc chị 

Nh tổ chức chơi hụi với bà Th và vay tiền của chị H anh biết nhƣng anh không có 

tham gia và không có sử dụng tiền của chị Nh nên không đồng ý cùng chịu trách 

nhiệm trả nợ với chị Nh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào caùc taøi lieäu coù trong hoà só vuï aùn ðôóïc thaåm tra taïi phieân 

toøa vaø căn cứ vào kết quả tranh tụng taïi phieân toøa. Hoäi ðoàng xeùt xôû nhaän ðònh: 

 

 Nguyên đơn bà Đoàn Thị Th khởi kiện bị đơn anh Nguyễn Văn Đ và chị 

Đặng Thị Tuyết Nh về việc tranh chấp “Hợp đồng góp hụi và vay tài sản”, anh Đ 

và chị Nh có địa chỉ cƣ trú tại ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. Căn cứ quy định 

tại các Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, xác định vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Trong quá trình thu thập chứng cứ, hòa giải và tại phiên tòa bị đơn chị 

Đặng Thị Tuyết Nh thừa nhận có tổ chức góp hụi và làm chủ hụi của dây hụi khui vào 

ngày 29/01/2018 (âl), dây hụi này gồm có 26 phần, bà Đoàn Thị Th có tham gia góp 

hụi 01 phần với tƣ cách là hụi viên, đến kỳ khui hụi thứ 25 thì trúng thăm lĩnh hụi 



 

 

đƣợc số tiền 123.000.000đ, nhƣng anh Đ - chị Nh chỉ giao đƣợc 13.000.000đ, còn nợ 

lại 110.000.000đ đến nay chƣa giao. Do đó, nay bà Th khởi kiện đòi trả số tiền hụi 

còn thiếu 110.000.000đ là có căn cứ nên đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

 Về trách nhiệm liên đới: Xét thấy, bà Th yêu cầu buộc anh Nguyễn Văn Đ 

cùng có trách nhiệm liên đới với chị Đặng Thị Tuyết Nh trả số tiền hụi 110.000.000đ 

nêu trên là có căn cứ. Bởi lẽ, anh Đ và chị Nh là vợ chồng, trong thời gian sống chung 

chị Nh tổ chức góp hụi (chủ hụi) anh Đ đều biết và thực hiện ngay tại nhà của anh Đ, 

chị Nh, việc chị Nh tổ chức góp hụi thu tiền huê hồng mục đích 
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nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình, Do vậy, buộc anh Đ cùng 

có trách nhiệm liên đới với chị Nh trả cho bà Th số tiền hụi 110.000.000đ là phù 

hợp với quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 
 

 Xét yêu cầu độc lập của chị Bùi Thị Thu H đòi chị Đặng Thị Tuyết Nh 

trả số tiền vay 40.000.000đ là có căn cứ nên đƣợc chấp nhận. Vì chị Nh cũng thừa 

nhận có vay của chị H số tiền này và đến nay chƣa trả. 

 

 Về thời hạn trả tiền: Xét thấy, chị Nh xin đƣợc trả dần mỗi tháng 

3.000.000đ không đƣợc phía bà Th và chị H đồng ý. Căn cứ quy định tại khoản 3 

Điều 18 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng quy định nghĩa vụ của chủ hụi là “Giao các phần hụi cho thành viên 

lĩnh hụi tại mỗi kỳ mở hụi”, đồng thời số tiền vay đã quá hạn thỏa thuận trả. Do 

vậy, buộc chị Nh phải có trách nhiệm giao đủ cho bà Th và chị H ngay số tiền hụi 

và tiền vay là có căn cứ. 

 

[6] Về án phí sơ thẩm: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu độc 

lập của ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đƣợc chấp nhận nên các bị đơn phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. Nguyên đơn, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu 

độc lập đƣợc trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp, tuy nhiên xét thấy nguyên đơn là 

ngƣời cao tuổi và có đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí đƣợc Tòa án 

chấp nhận khi thụ lý vụ án nên không phải hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho 

nguyên đơn. 

 

Vì caùc leõ treân, 
 

QUYEÁT ÑÕNH 
 

Căn cứ các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; các Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 471 của Bộ luật dân 

sự năm 2015; Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 12, Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

Tuyên xử: 
 



 

 

 Chaáp nhaän yeâu caàu khóûi kieän cuûa bà Đoàn Thị Th. Buộc anh 

Nguyễn Văn Đ và chị Đặng Thị Tuyết Nh cùng có trách nhiệm liên đới trả cho bà Đoàn Thị Th 

số tiền hụi là 110.000.000đ, trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật 

 

 Chấp nhận yêu cầu độc lập của chị Bùi Thị Thu H. Buộc chị Đặng Thị 

Tuyết Nh có trách nhiệm trả cho chị Bùi Thị Thu H số tiền vay 40.000.0000đ, trả 

ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

 

 Keå tôø ngày coù ðón yeâu caàu thi haønh án của ngƣời đƣợc thi 

hành án cho đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chòu khoản tieàn laõi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
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4. Veà aùn phì: 
 

4.1.  Anh  Nguyễn  Văn  Đ  và  chị  Đặng  Thị  Tuyết  Nh  phải  cùng  chịu 
 

5.500.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

4.2. Chị Đặng Thị Tuyết Nh phải chịu 2.000.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 
 

4.3. Trả lại cho chị Bùi Thị Thu H 1.000.000đ taïm ôùng aùn phì theo bieân lai thu 

soá 0005687 ngaøy 28/7/2020 cuûa Chi cuïc thi haønh aùn daân sôï huyeän Cai Lậy. 
 

 Về quyền kháng cáo: Caùc ðôóng sôï coù quyeàn làm đơn khaùng caùo 

trong thời haïn 15 ngaøy keå tôø ngaøy tuyeân aùn, đƣơng sự vắng mặt tại phiên 

tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Án tuyên lúc 08 giờ ngày 21/8/2020, có mặt anh Phong, chị H, chị Nh, vắng 

mặt anh Đ. 

 

“Trƣờng hợp bản án, quyết định ðôóïc thi haønh theo quy ðònh taïi ðieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân sôï thí ngôóøi ðôóïc thi haønh aùn daân sôï, ngôóøi phaûi thi 

haønh aùn daân sôï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi 

haønh aùn, tôï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò côóõng cheá thi haønh aùn theo quy 

ðònh taïi caùc ðieàu 6, 7 vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân sôï; thóøi hieäu thi haønh 

aùn ðôóïc thôïc hieän theo quy ðònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân sôï”. 
 

Nôi nhaän: TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 
  

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa - TAND tænh Tieàn Giang; 

 VKSND huyeän Cai Lậy; 

 

 CCTHA DS huyeän Cai Lậy; 

 

 Caùc ðôóng sôï; 

 

 Lôu. 
 

 

 

Nguyễn Thành Ngoan 
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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 
 

HUYEÄN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

BIEÂN BAÛN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi..... giờ.....phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 
 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyễn Thành Ngoan 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: - Ông Nguyễn Văn Tƣ 
 

 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh 
 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 313/2020/TLST-DS ngaøy 17 thaùng 7 

naêm 2020 veà vieäc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi và vay tài sản” giôõa: 

 

 Nguyên đơn: Bà Đoàn Thị Th, sinh năm 1960 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 

 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1979 (Có 

mặt). 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 
 

 Bị đơn: 1. Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1980 (Có mặt). 



 

 

 

 Chị Đặng Thị Tuyết Nh, sinh năm 1982 (Có 

mặt) Cùng địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Bùi Thị Thu H, sinh năm 

1981. (Có mặt) 

 

Địa chỉ: ấp XĐ, xã HX, huyện CL, tỉnh TG. 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật
(8)

. 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU
(9) 

 

Căn cứ các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; các Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 471 của Bộ luật dân 

sự năm 2015; Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 12, Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 
 

 

 

Tuyên xử: 

 Chaáp nhaän yeâu caàu khóûi kieän cuûa bà Đoàn Thị Th. Buộc anh 

Nguyễn Văn Đ và chị Đặng Thị Tuyết Nh cùng có trách nhiệm liên đới trả cho bà Đoàn Thị Th 

số tiền hụi là 110.000.000đ, trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật 

 

 Chấp nhận yêu cầu độc lập của chị Bùi Thị Thu H. Buộc chị Đặng Thị 

Tuyết Nh có trách nhiệm trả cho chị Bùi Thị Thu H số tiền vay 40.000.0000đ, trả 

ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

 

 Keå tôø ngày coù ðón yeâu caàu thi haønh án của ngƣời đƣợc thi 

hành án cho đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chòu khoản tieàn laõi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 Veà aùn phì: 
 

4.1.  Anh  Nguyễn  Văn  Đ  và  chị  Đặng  Thị  Tuyết  Nh  phải  cùng  chịu 
 

5.500.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

4.2. Chị Đặng Thị Tuyết Nh phải chịu 2.000.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 
 

4.3. Trả lại cho chị Bùi Thị Thu H 1.000.000đ taïm ôùng aùn phì theo bieân lai thu 

soá 0005687 ngaøy 28/7/2020 cuûa Chi cuïc thi haønh aùn daân sôï huyeän Cai Lậy. 
 

 Về quyền kháng cáo: Caùc ðôóng sôï coù quyeàn làm đơn khaùng caùo 

trong thời haïn 15 ngaøy keå tôø ngaøy tuyeân aùn, đƣơng sự vắng mặt tại phiên 



 

 

tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Án tuyên lúc 08 giờ ngày 21/8/2020, có mặt.... 

“Trƣờng hợp bản án, quyết định ðôóïc thi haønh theo quy ðònh taïi ðieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân sôï thí ngôóøi ðôóïc thi haønh aùn daân sôï, ngôóøi phaûi thi 

haønh aùn daân sôï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi 

haønh aùn, tôï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò côóõng cheá thi haønh aùn theo quy 

ðònh taïi caùc ðieàu 6, 7 vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân sôï; thóøi hieäu thi haønh 

aùn ðôóïc thôïc hieän theo quy ðònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân sôï”. 

 

Kết quả biểu quyết: 3/3 (100%) 
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Nghị án kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 
 

Biên bản nghị án đã đƣợc đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dƣới đây. 
 

 

 Thành viên Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 Hội đồng xét xử
(10) 

 

   

Nguyễn Văn Tƣ Nguyễn Thị Kim Hạnh Nguyễn Thành Ngoan 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TỈNH BẾN TRE 
 

 

Bản án số: 54/2020/DS-ST 
 

Ngày 14/8/2020 
 

V/v:“Tranh chấp hợp đồng góp hụi 

và hợp đồng vay tài sản” 
 

NHÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN CHÂU THÀNH TÆNH BEÁN 

TRE Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà: Phan Thị Thu Thảo 

 

 Bà: Phạm Thị Em 
 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Sƣơng – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: 

Bà La Thị Thúy Vi – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 8 năm 2020 taïi Hoäi trôóøng xeùt xôû Toaø aùn nhaân daân 

huyeän Châu Thành xeùt xôû só thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 59/2020/TLST-

DS ngày 17 tháng 02 năm 2020, veà vieäc: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi và hợp đồng vay tài 

sản” theo quyeát ðònh ðôa vuï aùn ra xeùt xôû soá: 45/2020/QĐXXST-DS ngaøy 

10/7/2020 giôõa caùc ðôóng sôï: 

 

+ Nguyên đơn: Trần Thị C, sinh năm: 1960. 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

+ Bị đơn: Trƣơng Thị Bích T, sinh năm: 1966. 

Địa chỉ: ấp D, thị trấn C, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

 

+ Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Đặng Thanh H, sinh năm: 1963. 

Địa chỉ: Khu phố N, thị trấn C, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

 

Taïi phiên toøa hoâm nay, bà C có mặt, bà T và ông H vắng mặt. 



 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo ñôn khởi kiện ngaøy 27/10/2019, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

tòa nguyeân ñôn là bà Trần Thị C trình baøy: 

 

Do quen biết nên vào năm 2017Al, 2018Al bà có tham gia chơi hụi và mua 

hụi do bà T làm chủ. Khi chơi hụi hay mua hụi do tin tƣởng nên bà không có yêu 

cầu bà T giao danh sách hụi, bà chỉ biết mặt một vài ngƣời chơi cùng dây hụi mà 

không biết cụ thể hết tên, địa chỉ các hụi viên chơi hụi. Mỗi lần chơi, vô hụi bà T 

đều có ghi vào cuốn sổ của bà để hai bên theo dõi. Cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi 3.000.000 đồng, khui ngày 25/5/2017Al (tức ngày 19/6/2017Dl 

mãn ngày 19/02/2019Dl), mỗi dây có 21 hụi viên. Bà mua 36 phần, giá 

44.100.000 đồng/phần và hốt hết 26 phần, còn lại 10 phần sống, hụi chƣa mãn bà 

T tuyên bố bể hụi vào tháng 6/2018Al và không trả lại cho bà số tiền 44.100.000 

đồng x 10 phần = 441.000.000 đồng. 
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 Dây hụi 2.000.000 đồng, khui ngày 01/9/2017 AL (tức ngày 20/10/2017 Dl 

mãn ngày 20/6/2019 Dl), mỗi dây có 21 phần. Bà mua 33 phần, giá 29.400.000 

 

đồng/phần và hốt hết 23 phần, còn lại 10 phần sống, hụi chƣa mãn bà T tuyên bố 

bể hụi vào tháng 6/2018Al và không trả lại cho bà số tiền 29.400.000 đồng x 10 

phần = 294.000.000 đồng. 

 

 Dây hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 06/11/2017 AL (tức ngày 23/12/2017 

Dl mãn ngày 23/8/2019Al), mỗi dây có 21 phần. Bà mua 15 phần giá 73.500.000 

 

đồng/phần, bà chƣa hốt phần nào, hụi chƣa mãn bà T tuyên bố bể hụi vào tháng 

6/2018Al và không trả lại cho bà số tiền 73.500.000 đồng x 15 phần = 

 

1.102.500.000 đồng. 

 

 Dây hụi 100.000 đồng tháng khui 02 lần, khui ngày 15/02/2018 AL (tức 

ngày 31/3/2018Dl mãn ngày 15/6/2019DL), mỗi dây có 30 phần. Bà mua 425 

phần x 2.250.000 đồng = 956.250.000 đồng. Vô 100 phần đóng đƣợc 07 lần x 

7.500.000 đồng = 52.500.000 đồng. Dây hụi trên bà chƣa hốt và cũng chƣa mãn 

nhƣng bà T tuyên bố bể hụi và nợ bà số tiền tổng cộng là 1.008.750.000 đồng. 

 

 Dây hụi 100.000 đồng tháng khui 02 lần, khui ngày 25/4/2018 AL (tức ngày 

 

08/6/2018Dl mãn ngày 23/8/2019DL), mỗi dây có 30 phần. Bà mua tổng cộng 410 

phần x 2.250.000 đồng = 922.500.000 đồng. Dây hụi này bà chƣa hốt và cũng 

chƣa mãn nhƣng bà T tuyên bố bể hụi không trả lại tiền cho bà. 

 

Ngoài ra, vào ngày 10/5/2018, bà T có vay của bà 350.000.000 đồng không 

thời hạn, không có lãi. Sau đó, bà T tuyên bố bể hụi và cũng không trả tiền lại cho 

bà. 

 

Trong thời gian tham gia chơi hụi, bà có nhận lãi các phần hụi mua đến tháng 

6/2018AL, số tiền cụ thể do bà T không có ghi vào sổ nên bà không nhớ rõ. Bà 

nhớ tổng cộng số tiền khoảng 80.000.000 đồng. Vào ngày 11/7/2018, bà T có làm 

giấy ghi nợ hụi và tiền vay của bà là 4.117.500.000 đồng tiền gốc, sau khi ký giấy 

nhận nợ 03 ngày sau bà T có trả cho bà đƣợc 298.000.000 đồng. Nhƣ vậy, bà T 

còn nợ lại số tiền là 3.819.500.000 đồng, bà đồng ý trừ số tiền lãi đã nhận là 

80.000.000 đồng vào tiền gốc. Mục đích bà T chơi hụi và vay tiền là để trang trải 

kinh tế gia đình, ông H (chồng bà T) cũng biết rõ. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu bà 

T và ông H phải liên đới trả cho bà số tiền hụi, tiền vay sau khi khấu trừ tiền lãi đã 

nhận còn lại là 3.739.500.000 đồng. Do bà T vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên bà yêu 

cầu bà T ông H trả số tiền gốc và tiền lãi tính từ ngày 14/7/2018 (ngày bà T trả cho 

bà số tiền 298.000.000 đồng) đến ngày xét xử với mức lãi suất là 0,8%/tháng. 



 

 

 

Bà đồng ý với kết luận giám định số 108/2020/GĐTL ngày 20/5/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre. 

 

Bị đơn bà Trương Thị Bích T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Đặng Thanh H: Vắng mặt nên không có lới trình bày. 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan điểm: 
 

Về việc tuân theo pháp luật của những ngƣời tiến hành tố tụng và những 

ngƣời tham gia tố tụng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 
 

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 466, 

468, 471 Bộ luật dân sự; Ñieàu 27 Luaät hoân nhaân vaø gia ðính; Điều 21, 22 

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 và Điều 27 Nghị định số 

19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 
 

phƣờng: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà C, buộc bà T và ông H có nghĩa vụ 
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liên đới trả cho bà C số tiền hụi và tiền vay còn nợ là 3.739.500.000 đồng và yêu 

cầu tính lãi suất là 0,8%/tháng tính từ ngày 14/7/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 
 

Sau khi nghieân côùu caùc taøi lieäu, chôùng côù coù trong hoà só vuï aùn ðaõ 

ðôóïc thaåm tra taïi phieân toøa, sau khi nghe các đƣơng sự phaùt bieåu tranh luận. 

Hoäi ðoàng xeùt xôû nhaän ðònh: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành 

triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai đối với bị đơn là bà Trƣơng Thị Bích T và ngƣời có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đặng Thanh H để đƣa vụ án ra xét xử nhƣng 

ông H và bà T vẫn vắng mặt không lý do. Caên côù vaøo khoaûn 2 Ñieàu 227, 

khoaûn 3 Ñieàu 228 Boä luaät toá tuïng daân sôï năm 2015, Hội đồng 

xét xử tieán haønh xeùt xôû vắng mặt bị đơn. 

 

 Về quan hệ tranh chấp: Bà C khởi kiện yêu cầu bà T và ông H có nghĩa vụ 

liên đới trả cho bà số tiền hụi và tiền vay còn nợ là 3.739.500.000 đồng. Xét yêu 

cầu của nguyên đơn cho thấy đây là vụ kiện: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi và 

hợp đồng vay tài sản” theo quy định tại Điều 463, 471 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 

 Về nội dung vụ kiện: Bà C căn cứ vào: “Giấy thiếu tiền hụi mua + vô 

ngày 11/8/2018; Giấy ghi có nhận 350.000.000 đồng ngày 10/5/2018 Al và 02 

quyển sổ ghi bà C mua, vô hụi của bà T...” để yêu cầu bà T và ông H trả nợ. Nhận 

thấy: 

 

Giấy thiếu tiền hụi mua + vô ngày 11/7/2018, bà T thừa nhận có thiếu tiền 

mua hụi + vô hụi là 3.767.500.000 đồng và có mƣợn 350.000.000 đồng chuẩn bị 

mua hụi sắp khui..... nhƣng không thể hiện số tiền trên bà T nợ và mƣợn của ai 

nên chƣa đủ cơ sở cho rằng số tiền trên là nợ bà C. 

 

Theo giấy ghi có nhận 350.000.000 của chị C…và 2 quyển sổ hụi, có nội 

dung bà C mua hụi thể hiện: Bà T có nhận của bà C 350.000.000 đồng để chuẩn bị 

mua hụi 1.000.000 sắp khui và trên 02 quyển sổ thể hiện bà C có mua, vô các phần 

hụi, số phần hụi chƣa hốt và số phần hụi còn lại. Cụ thể: 

 

- Hụi 3.000.000 đồng khui ngày 25/5/2017Al... còn lại 10 phần  x 44.100.000 

đồng = 441.000.000 đồng. 

 

- Hụi 2.000.000 đồng khui ngày 01/9/2017 AL... còn lại 10 phần x 

29.400.000 đồng = 294.0000.0000 đồng. 



 

 

 

- Hụi 5.000.000 đồng khui ngày 06/11/2017 AL... còn lại 15 phần x 

73.500.000 đồng = 1.102.000.000 đồng. 

 

- Hụi 100.000 đồng khui ngày 15/02/2018 AL... mua 425 phần x 

2.250.000đồng = 956.250.000 đồng và vô 100 phần đóng 07 phần x 7.500.000 

đồng = 52.500.000 đồng. 

 

- Hụi 100.000 đồng khui ngày 25/4/2018 AL... mua 410 phần x 2.250.000 

đồng = 922.000.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền nợ là 4.118.750.000 đồng. 

 

 Xét thấy, giấy thiếu tiền hụi mua + vô bà C cung cấp và cho rằng là giấy 

bà T nhận nợ đối với bà, mặc dù nội dung không thể hiện đƣợc ngƣời bà T nợ là 

bà C, chỉ thể hiện đƣợc số tiền là 4.117.500.000 đồng. Nhƣng qua xem xét 02 sổ 

ghi việc mua hụi của bà C và giấy ghi nội dung có nhận 350.000.000 đồng của chị 

C… phù hợp với lời trình bày của bà C. Theo kết luận giám định số 

108/2020/GĐTL ngày 20/5/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến 
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Tre đã kết luận: Chữ ký, chữ viết trên giấy thiếu tiền hụi mua + vô, trên giấy ghi 

có nhận 350.000.000…, trên 02 quyển sổ ghi nội dung mua hụi của bà C là chữ 

ký, chữ viết của bà T. Vì vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định bà T có nợ bà 

C số tiền trên và việc bà C cho rằng, số tiền tổng cộng trong 02 quyền sổ bà C 

cung cấp không trùng khớp với giấy thiếu tiền hụi mua + vô ngày 11/7/2018 là do 

bà T cộng sai là có cơ sở chấp nhận. Vì, số tiền sai sót này thấp hơn số tiền vốn bà 

T nợ bà C là 1.250.000 đồng, không làm ảnh hƣởng đến quyền lợi của bà T. 
 

 Phía bà T, ông H đã đƣợc Tòa án thông báo về việc giao nộp chứng cứ 
 

nhƣng vắng mặt không lý do cho nên phải chịu hậu qủa của việc không giao nộp 

chứng cứ theo Điều 96 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Quá trình giải quyết vụ án, bà C trình bày ngày 14/7/2018 bà T trả cho bà 

số tiền 298.000.000 đồng và nhận lãi các lần khui hụi của bà T là 80.000.000 

đồng, bà đồng ý khấu trừ vào số tiền gốc và buộc bà T trả cho bà số tiền vốn còn 

lại là 3.739.500.000 đồng. Xét, đây là sự tự nguyện của bà C nên ghi nhận. 

 

 Về trách nhiệm liên đới: Qua xác minh thu thập chứng cứ ở địa phƣơng cho 

thấy, bà T và ông H là vợ chồng có đăng ký kết hôn. Vợ chồng sống hòa thuận cùng làm 

ăn và tổ chức chơi hụi chung để lo cho kinh tế gia đình. Vì vậy, căn cứ vào Ñieàu 27 

Luaät hoân nhaân vaø gia ðính naêm 2014, buộc bà T và ông H có nghĩa vụ 

liên đới trả nợ cho bà C là có cơ sở. 

 

 Về lãi suất: Bà C yêu cầu bà T và ông H phải trả tiền lãi của số tiền gốc 

sau khi khấu trừ số tiền đã trả và lãi đã nhận còn lại là 3.739.500.000 đồng theo 

mức lãi suất là 0,8%/tháng tính từ ngày 14/7/2018 (ngày bà T trả cho bà số tiền 

298.000.000 đồng) đến ngày xét xử. Hội đồng xét xử xét thấy bà T, ông H đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ nên việc bà C yêu cầu tính lãi là phù hợp với quy định tại 

Điều 466, 468 Bộ luật dân sự và Điều 21, 22 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng nên đƣợc xem 

xét chấp nhận. Cụ thể đƣợc tính nhƣ sau: 

 

Số tiền vốn là 3.739.500.000 đồng đƣợc tính lãi từ ngày 14/7/2018 đến ngày 

xét xử là ngày 14/8/2020 là 25 tháng: 3.739.500.000 đồng x 25 tháng x 0,8% = 

747.900.000 đồng. 

 

Nhƣ vậy, số tiền bà T, ông H phải trả cho bà C gồm: Số tiền vốn 

3.739.500.000 đồng + tiền lãi là 747.900.000 đồng = 4.487.400.000 đồng. 

 

 Về chi phí giám định: Bà T, ông H có nghĩa vụ liên đới chịu số tiền là 

2.100.000 đồng. 



 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: 

Bà C không phải chịu án phí nên đƣợc hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp. 

Bà T, ông H có nghĩa vụ liên đới chịu nhƣ sau: 4.487.400.000 đồng đồng = 

 

112.000.000 đồng + (0,1% x 487.400.000) = tính tròn là 112.487.000 đồng. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 471 Bộ luật dân sự năm 2015; Ñieàu 27 Luaät 

hoân nhaân vaø gia ðính naêm 2014; khoaûn 2 Ñieàu 227, khoaûn 3 Ñieàu 228, 

Điều 147 Boä luaät toá tuïng daân sôï năm 2015; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 năm 2006, Điều 18, Ñieàu 21, 22 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Điều 26 Nghị 
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quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xöû: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị C về việc yêu cầu bà Trƣơng 

Thị Bích T và ông Đặng Thanh H có nghĩa vụ liên đới trả cho bà số tiền hụi, tiền 

vay và tiền lãi là 4.487.400.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu bốn 

trăm nghìn đồng). 
 

Buộc bà Trƣơng Thị Bích T và ông Đặng Thanh H có nghĩa vụ liên đới trả 

cho bà Trần Thị C số tiền hụi, tiền vay là 3.739.5000 đồng và tiền lãi là 

747.900.000 đồng. Tổng cộng chung là 4.487.400.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm tám 

mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng). 
 

Keå tôø ngaøy aùn coù hieäu lôïc phaùp luaät, khi coù ðón yeâu caàu thi haønh 

aùn cuûa bà C neáu bà T, ông H chôa traû soá tieàn nhô aùn tuyeân thí ngoaøi vieäc 

phaûi traû số tiền gốc coøn phaûi chòu theâm phaàn laõi theo quy định tại Điều 357 

và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 cho đến khi thi haønh xong. 

 

 Về chi phí giám định: Bà Trƣơng Thị Bích T và ông Đặng Thanh H có 

nghĩa vụ liên đới chịu số tiền là 2.100.000 đồng theo phiếu thu số 90 ngày 

30/5/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre. Do bà C đã nộp số 

tiền trên nên bà T, ông H có nghĩa vụ liên đới trả lại cho bà C số tiền là 2.100.000 

đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). 

 

 Veà aùn phì dân sự sơ thẩm có giá ngạch: 
 

Buộc bà Trƣơng Thị Bích T và ông Đặng Thanh H có nghĩa vụ liên đới chịu 

số tiền 112.487.000 đồng (một trăm mười hai triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn 

đồng). 
 

Bà Trần Thị C không phải chịu án phí nên đƣợc hoàn lại số tiền tạm ứng đã nộp là 

56.169.000 đồng (năm mươi sáu triệu một trăm sáu mươi chín nghìn đồng) theo bieân lai 

soá 0001291 ngaøy 30/7/2020 tại Chi cuïc Thi haønh aùn daân sôï huyeän 

 

C, tỉnh Bến Tre. 
 

Trong thóøi haïn 15 ngaøy keå tôø ngaøy tuyeân aùn các đƣơng sự 

có mặt tại tòa có quyền kháng cáo, đối với các đƣơng sự vắng mặt tại tòa coù 

quyeàn laøm ðón khaùng caùo trong thóøi haïn 15 ngaøy keå từ ngày nhận 



 

 

đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết tại UBND xã, nơi cƣ trú của các đƣơng sự 

vắng mặt ðeå yêu cầu Toøa aùn caáp treân xeùt xôû phuùc thaåm. 
 

Trôóøng hóïp baûn aùn, quyeát ðònh ðôóïc thi haønh theo quy ðònh taïi Ñieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân sôï thí ngôóøi ðôóïc thi haønh aùn daân sôï, ngôóøi phaûi thi 

haønh aùn daân sôï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, có quyeàn yeâu caàu thi 

haønh aùn, tôï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò côóõng cheá thi haønh aùn theo quy ðònh 

taïi Ñieàu 6, 7a, 7b vaø Ñieàu 9 Luaät thi haønh aùn daân sôï; thóøi hieäu thi haønh aùn 

ðôóïc thôïc hieän theo quy ðònh taïi ðieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân sôï. 

 

Nôi nhaän: 
 

 

 TAND T. Beán Tre; 
 

-VKS H. Châu Thành; 

-THADS H. Châu Thành; 

 

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
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-Caùc ñöông söï; 
 

-Löu. 
 

Leâ Thò Thuùy Haèng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————— —————————————————— 

 

Bản án số: 34/2020/DSPT 

Ngày 22 - 5 - 2020 
 

V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Phạm Văn Bình 
 

Các Thẩm phán: Bà Trƣơng Thị Liên 
 

Ông Nguyễn Văn Hải 
 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đƣơng - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cần Thơ. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên 

tòa: Ông Lâm Thành Them - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 05/2020/TLPT-DS ngày 06 tháng 01 

năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 156/2019/DSST ngày 25 tháng 9 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 04/2020/QĐPT-DS 

ngày 07 tháng 02 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1998 
 

Địa chỉ: Ấp B, xã T, huyện L, thành phố Cần Thơ. (có mặt) 
 

 Bị đơn: Bà Phạm Thị N, sinh năm 1969 
 



 

 

Địa chỉ: Số 99 ấp K, xã T, huyện L, thành phố Cần Thơ. (có mặt) 
 

 Người kháng cáo: Bà Phạm Thị N là bị đơn. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Mỹ D trình bày: 
 

Ngày 26/7/2017 (âm lịch), bà N làm chủ hụi, hụi đƣợc mở định kỳ vào ngày 

26 (âm lịch) hàng tháng, chƣng hụi có 20 thành viên tham gia, mỗi phần trị giá 



 

 

1.000.000 đồng, bà tham gia 01 phần đóng đƣợc 13 phần đến phần thứ 14 thì 

đến lƣợt hốt hụi với số tiền 12.500.000 đồng nhƣng bà N chỉ giao đƣợc 

3.900.000 đồng, còn nợ lại số tiền 8.600.000 đồng chƣa giao cho bà. 
 

Ngày 13/12/2017 (âm lịch), bà tiếp tục tham gia chƣng hụi tiếp theo với 01 

phần hụi, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng, đóng hụi, hốt hụi định kỳ vào ngày 

13 (âm lịch) hàng tháng. Ở chƣng hụi này có 16 hụi viên tham gia, bà đóng đƣợc 

08 phần thì ngƣng do khi đó bà N tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền hụi bà đƣợc hốt 

là 16.000.000 đồng, trừ 1.000.000 đồng tiền huê hồng cho bà N, còn lại 

15.000.000 đồng đến nay bà N vẫn chƣa giao tiền cho bà. 
 

Tổng số tiền của 02 chƣng hụi bà N còn nợ bà là 23.600.000 đồng đến nay 

vẫn chƣa trả. 
 

Do bà N vi phạm nghĩa vụ của chủ hụi nên bà yêu cầu bà N có trách nhiệm 

trả số tiền hụi còn nợ 23.600.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. 
 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Phạm Thị N trình bày: 
 

Bà thừa nhận bà D có tham gia 02 chƣng hụi do bà làm chủ hụi, số tiền 

hụi chƣng thứ nhất mở ngày 26/7/2017 (âm lịch) số tiền bà D đƣợc hốt là 

8.600.000 đồng, chƣng hụi thứ hai mở 13/12/2017 (âm lịch) số tiền bà D đƣợc 

hốt là 15.000.000 đồng, tổng số tiền 02 chƣng hụi bà D đƣợc hốt là 23.600.000 

đồng nhƣng bà N chƣa có tiền giao cho bà D. Do có hụi viên khác còn nợ tiền 

hụi của bà nên bà yêu cầu để khi nào bà lấy đƣợc tiền hụi sẽ giao cho bà D. 
 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 156/2019/DSST ngày 25 tháng 9 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện L đã tuyên xử: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Mỹ D. 
 

Buộc bà Phạm Thị N có trách nhiệm trả cho bà D số tiền 23.600.000 

đồng, không tính lãi. 
 

Kể từ khi bà D có đơn yêu cầu thi hành án bà N chậm trả tiền thì phải trả 

lãi đối với số tiền chậm trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại 

Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

Bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của các bên theo quy định của 

pháp luật. 
 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 03/10/2019, bị đơn bà Phạm Thị N kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hƣớng 

bà chỉ nợ nguyên đơn 16.790.000 đồng và đề nghị thu hồi nợ của các hụi viên 

khác rồi mới trả cho nguyên đơn số tiền này. 



 

 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngƣời kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo và không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì mới. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu ý kiến: 
 

 Về thủ tục: Bị đơn có đơn kháng cáo và đóng tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm trong hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ về mặt hình thức. Hội đồng xét 

xử và các đƣơng sự chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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 Về nội dung: Việc giao dịch hụi giữa nguyên đơn và bị đơn là tự nguyện và 

bình đẳng, không có sự lừa dối, ép buộc giữa các bên, không vi phạm điều cấm của 

pháp luật nên xem là hợp pháp. Quá trình thực hiện hợp đồng, phía bị đơn đã 

 

 phạm, không thực hiện đúng trách nhiệm chủ hụi làm ảnh hƣởng đến quyền lợi 

của nguyên đơn. Việc bị đơn ngƣng hụi là lỗi của bị đơn. Cho nên cấp sơ thẩm 

buộc bị đơn trả 23.600.000 đồng là có căn cứ. Việc bị đơn cho rằng do bể hụi 

nên chỉ trả một phần tiền hụi là 16.790.000 đồng là không có cơ sở. 
 

Từ những phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo 

của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét toàn diện ý kiến 

của các bên đương sự, của Kiểm sát viên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về quan hệ pháp luật: Nguyên đơn có tham gia chơi hụi do bị đơn làm 

chủ hụi. Nguyên đơn cho rằng bị đơn còn nợ số tiền hụi là 23.600.000 đồng 

nhƣng không trả nên khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn phải trả số 

tiền trên. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện L xác định quan hệ pháp luật “Tranh 

chấp hợp đồng góp hụi” là đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015. 

 

 Sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xử xong, bị đơn có đơn kháng cáo bản án 

sơ thẩm. Việc kháng cáo của đƣơng sự là trong hạn luật định và có nộp tạm ứng 

án phí nên kháng cáo đảm bảo về mặt hình thức. 
 

Xét về nội dung kháng cáo: Hội đồng xét xử xét thấy: 
 

Nguyên đơn có tham gia 02 chƣng hụi do bị đơn làm chủ hụi. Cả 02 chƣng 

hụi nguyên đơn tham gia đều là hụi có lãi vì có chung phƣơng thức đóng hụi, khui 

hụi và hốt hụi đó là mỗi lần khui hụi vào ngày 26 và ngày 13 (âm lịch) hàng tháng, 

sau khi trừ đi một số tiền mà các hụi viên bỏ trên số tiền hụi gốc của chƣng thứ nhất 

là 1.000.000 đồng và chƣng thứ hai là 2.000.000 đồng, hụi viên nào bỏ cao nhất là 

ngƣời hốt hụi. Quá trình chơi hụi, bà D đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng tiền hụi 

nhƣng đến khi bà hốt hụi thì bà N lại không giao đủ tiền hụi cho bà D, do đó bà N 

đã vi phạm nghĩa vụ của chủ hụi theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định 

số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định về họ, 

hụi, biêu, phƣờng nên bà N phải có nghĩa vụ trả tiền hụi cho bà D. 
 

Xét thấy, đối với chƣng hụi thứ nhất khui ngày 26/7/2018 (âm lịch), bà D 

đã đóng đƣợc 13 lần, đến lần thứ 14 thì bà D hốt hụi nên số tiền bà đƣợc hƣởng 



 

 

là 12.500.000 đồng, nhƣng bà N chỉ giao cho bà D số tiền là 3.900.000 đồng nên 

bà N còn nợ lại 8.600.000 đồng. Đối với chƣng hụi thứ hai khui ngày 13/8/2018 

(âm lịch), bà D đã đóng đƣợc 08 lần, số tiền bà hốt hụi là 15.000.000 đồng, 

nhƣng bà N chƣa giao cho bà D số tiền này. 
 

Nhƣ vậy, tổng 02 chƣng hụi bà N còn thiếu bà D là 23.600.000 đồng. Quá 

trình giải quyết ở cấp sơ thẩm bà N cũng đã thừa nhận số tiền nợ hụi chƣa giao 
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cho bà D là 23.600.000 đồng. Nay, bà N kháng cáo cho rằng chỉ nợ bà D có 

16.790.000 đồng, đồng thời đề nghị khi thu hồi nợ hụi của các thành viên khác 

rồi mới trả cho bà D nhƣng không có chứng cứ gì để chứng minh nên kháng cáo 

của bị đơn là không có căn cứ. 
 

Từ những phân tích trên, xét thấy kháng cáo của bị đơn là không có cơ sở 

để chấp nhận. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nên đƣợc Hội đồng 

xét xử xem xét chấp nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 
 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mỹ D. 
 

Buộc bà Phạm Thị N có trách nhiệm trả cho bà D số tiền 23.600.000 đồng 

(Hai mƣơi ba triệu sáu trăm nghìn đồng), không tính lãi. 
 

Kể từ khi bà D có đơn yêu cầu thi hành án, bà N chậm trả tiền thì phải trả 

lãi đối với số tiền chậm trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại 

Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N phải chịu 1.180.000 đồng 

(Một triệu một trăm tám mƣơi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Bà Nguyễn 

Thị Mỹ D đƣợc nhận lại 365.000 đồng tiền tạm ứng đã nộp theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Toà án số: AA/2016/003305 ngày 26 tháng 6 năm 2019 và 

300.000 đồng tiền tạm ứng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà 

án số: AA/2016/003401 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện L, thành phố Cần Thơ. 

 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Phạm Thị N phải chịu 300.000 đồng 

(ba trăm nghìn đồng), chuyển số tiền bà N đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm 

theo biên lai thu số 015279 ngày 07/10/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện L. Công nhận bà N đã nộp xong 
 



 

 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- Các đƣơng sự; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND.TPCT; 

 TAND huyện L; 

 Chi cục THADS huyện L; 

 Lƣu VT, hồ sơ vụ án. 

 

Phạm Văn Bình 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘN   HÕA XÃ HỘI CHỦ N  HĨA VIỆT NAM 

TỈNHN   TH  ộc lập - Tự do - H phúc 
      

 

Bản án số: 245/2020/DS-PT 

Ngày: 26-8-2020 

V/v tranh chấp hợp đồng dân 
 

sự - nợ hụi; 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘN HÕA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH N TH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu n h rinh; 
 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh hanh Mỹ; 
 

Ông Đinh Chí âm; 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Ngu   n   h  Mộng   u ền -   hƣ ký Tòa án nhân 

dân t nh Đồng háp. 
 

- i i n i n i m t nh n n t nh ồng Th p: Ông Phan Trung 
 

Quốc - i m sát vi n tham gia phi n t a 
 

Trong ngày 26 tháng 8 năm 2020 t i trụ s a án nhân dân t nh Đồng 
 

háp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 275/2020/TLPT-DS ngày 18 

tháng 6 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng dân sự - nợ hụi ”. Do bản án dân sự 

sơ thẩm số 14/2020/ DS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2020 của a án nhân dân hu ện V 

b kháng cáo 
 

heo Qu ết đ nh đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 339/2020/QĐ-PT ngày 
 

 tháng 8 năm 2020, giữa: 
 

- Nguyên đơn: Bà Ngu n h Mỹ H, sinh năm: 1972; Đ 

a ch : Số 48, ấp H, xã L, hu ện V, t nh Đồng háp; - Bị 

đơn: 
 

1 Bà Ngu n h  T, sinh năm 1957; 
 

2 Ông ăn H, sinh năm 1956; 



 

 

 

Cùng đ a ch : Số 294, ấp H, xã L, hu ện V, t nh Đồng háp; 
 

- Người kháng cáo: Bà Ngu n h  T và ông ăn H là b  đơn. 
 

NỘI DUN VỤ N 
 

 Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ H trình bày: 
 

rƣớc đâ bà T, ông H có tham gia chơi hụi do bà H làm chủ, dâ hụi 5 000 

000 đồng, khui ngà 15/6/2012 âm l ch, gồm 23 hụi vi n, 04 tháng khui một lần, 

tiền hu hồng là 1 000 000 đồng, bà T và ông H tham gia một phần và hốt hụi lần 

thứ 14 với số tiền là 93 700 000 đồng, có làm bi n nhận, bà T và ông H đóng hụi 

chết đến lần khui 21 thì không đóng nữa rong danh sách hụi lúc đầu 
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có 21 phần nhƣng khui đƣợc 01 lần thì có th m hai ngƣời tham gia n n n n tổng số 

hụi vi n tham gia là 23 hụi vi n, hụi hiện na đã mãn, bà H đã xuất tiền đóng tràng 

02 lần hụi chết cho bà T, ông H. 
 

Nay bà H u cầu ông H, bà T trả cho bà H tiền nợ hụi c n l i là 10 000 000 

đồng Ngoài ra, bà H không có u cầu nào khác 
 

 Bị đơn Nguyễn Thị T; ông Võ Văn H trình bày: 
 

 Bà T thừa nhận có tham gia hụi do bà H làm chủ, hụi 5 000 000 đồng, 
 

gồm 21 hụi vi n, khui lần đầu ngà 15/6/2012 âm l ch, ông H bà T tham gia 01 

phần, hốt hụi vào lần thứ 14, sau khi trừ hu hồng thì bà T và ông H nhận của bà H 

số tiền 87 100 000 đồng, sau khi hốt hụi thì ông H, bà T đóng hụi đầ đủ đến hết 

lần khui thứ 21 
 

Đối với nội dung trong Bi n nhận tiền hụi ngà 26/10/2016 âm l ch mà bà H 

cung cấp là không đúng, bà T, ông H ch nhận số tiền 87 100 000 đồng không có 

nhận số tiền 93 700 000 đồng nhƣ trong bi n nhận; bà T và ông H thừa nhận có 

ký t n vào Bi n nhận nà nhƣng không đọc r nội dung 
 

Do trong lúc chơi hụi, bà H không có thông báo cho ông H, bà T về việc có 

th m 02 hụi vi n n n ông H, bà T không biết, sau khi đóng hết lần hụi thứ 21 thì 

bà H mới thông báo n n mới biết Do trong danh sách hụi ch có 21 hụi vi n n n bà 

T và ông H đã thực hiện xong nghĩa vụ đóng hụi chết n n không đồng ý theo 
 

u cầu của ngu n đơn 
 

- B  đơn ông ăn H thống nhất với lời trình bà của bà Ngu n h  T. 
 

3. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 
 

- Chấp nhận toàn bộ u cầu kh  i kiện của bà Ngu n h  Mỹ H. 
 

Buộc bà Ngu n h T, ông ăn H trả cho bà Ngu n h Mỹ H số 

tiền hụi 10 000 000 đồng (Mƣời triệu đồng) 
 

- ề án phí: Ông ăn H, bà Ngu n h  T đƣợc mi n tiền án phí 
 

Bà Ngu n h Mỹ H đƣợc nhận l i tiền t m ứng án phí là 300 000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) theo Bi n lai số BH/2018/0009152 ngà 17/01/2020 của 

Chi cục thi hành án dân sự hu ện 
 

từ ngà có đơn u cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong, 

b n phải thi hành án c n phải ch u khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án 



 

 

 

theo mức lãi suất qu đ nh t i Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ 

trƣờng hợp pháp luật có qu đ nh khác 
 

Ngoài ra bản án c n tu n về án phí, các chi phí tố tụng khác và tu n về thời 

h n kháng cáo và thời hiệu u cầu thi hành án. 
 

 Sau khi xét xử sơ thẩm bà T, ông H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

số 14/2020/ DS-ST ngày 27/04/2020 của a án hu ện V. 

6. Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

- Ngƣời kh  i kiện vẫn giữ ngu n u cầu kh  i kiện; 

- B  đơn không đồng ý với u cầu của ngu n đơn; giữ ngu n nội dung 

kháng cáo; 
 

2 



 

 

- Đ i diện iện i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 
 

ề tố tụng: Ngƣời tiến hành tố tụng và ngƣời tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng qu đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải qu ết vụ án và t i phi 

n t a phúc thẩm 
 

ề nội dung: Đề ngh  Hội đồng xét xử không chấp nhận u cầu kháng 

có của bà T, ông H Giữ ngu n nội dung qu ết đ nh bản án sơ thẩm 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 
 

NHẬN ỊNH CỦA TÕA N: 
 

 ề tố tụng: 
 

Căn cứ vào u cầu kh  i kiện của ngu n đơn là bà Ngu n h  Mỹ H đối 

với b  đơn là bà Ngu n h  T và ông ăn H về số tiền hụi c n nợ nên Tòa án 
 

cấp sơ thẩm xác đ nh quan hệ tranh chấp của vụ án là ranh chấp về hợp đồng dân 

sự - nợ hụi phù hợp với qu đ nh t i khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự B đơn 

trong vụ án hiện đang sinh sống t i xã L, hu ện V nên Tòa án hu ện V thụ lý giải 

qu ết là phù hợp với qu t i khoản 1 điều 35 và khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự; 
 

 ề nội dung: 
 

Xét u cầu kháng cáo của bà T, ông H về việc u cầu a án cấp phúc thẩm 

xem xét l i toàn bộ bản án sơ thẩm; Ông H, bà T không đồng ý trả số tiền nợ hụi 

là 10 000 000đ cho bà H; 
 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấ : 
 

Bà T, ông H đều thừa nhận có tham gia dâ hụi mùa (04 tháng khui 01lần) 

do bà H làm chủ, hụi 5 000 000 đồng, hụi khui lần đầu ngà 15/6/2012 âm l ch. Bà 

T đã hốt hụi vào lần thứ 14 Căn cứ vào bi n nhận hụi ngà 26/10/2016 (âl) th hiện, 

dâ hụi gồm có 23 hụi vi n, bà T, ông H có nhận số tiền hụi là 93 700 00đ; trên giấ 

nhận hụi th hiện nhƣ sau: 13 chết x 5 triệu = 65 000 000đ; 9 sống x 3 300 000đ = 

29 700 000đ (65 000 000đ + 29 700 000đ = 94 700 000đ) trừ hu hồng 1 000 

000đ, n n số tiền mà bà T và ông H đã nhận là 93 700 000đ; Tuy nhiên, bà T, ông 

H cho rằng ch có nhận số tiền 87 100 000đ của 21 phần hụi và đã đóng đủ số tiền 

của dâ hụi nà n n không đồng ý trả tiếp số tiền hụi của 02 kỳ c n l i là 10 000 

000đ 
 



 

 

Mặc dù, giấ hụi ban đầu bà H đƣa cho bà T th hiện có 21 hụi vi n, nhƣng 

khi đến kỳ khui hụi thì có th m 02 hụi vi n tham gia, n n nâng tổng số hụi vi n của 

dâ hụi nà là 23 ngƣời; đúng ra bà H phải thu l i giấ hụi ban đầu đ giao 
 

l i giấ hụi mới cho bà T hoặc ghi th m t n 02 hụi vi n vào giấ m hụi đ cho bà T 

biết, chính vì vậ n n đã phát sinh tranh chấp Bà T cho rằng do nội dung tr n giấ 

nhận hụi do bà H đƣa bà ch có ký mà không có đọc n n không đồng ý trả th m 

tiền hụi là 10 000 000đ, xét lời trình bà của bà T là không phù hợp n n không 

đƣợc chấp nhận 
 

Do đó, không có cơ s đ chấp nhận u cầu kháng cáo của bà T, ông H, giữ 

ngu n nội dung qu ết đ nh của bản án sơ thẩm mới là phù hợp 
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Xét lời trình bà và đề ngh của đ i diện iện ki m sát là hoàn toàn phù 

hợp 
 

Do không chấp nhận u cầu kháng cáo của bà T, ông H; bà T ông H phải 
 

ch u tiền án phí phúc thẩm theo qu đ nh nhƣng do bà T, ông H có đơn xin mi n và 

thuộc trƣờng hợp đƣợc mi n n n ông, bà không phải ch u toàn bộ tiền án phí dân 

sự sơ thẩm, án phí phúc thẩm 
 

Các nội dung c n l i của bản án không có kháng cáo, kháng ngh có hiệu lực 

k từ ngà hết thời h n kháng cáo, kháng ngh 
 

V  các l trên; 
 

QUYẾT ỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 1 

điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 48 - Ngh  qu ết số 326/2016/UB    

QH14 ngà   30/12/2016 của Ủ   ban thƣờng vụ Quốc hội quy đ nh về mức thu, mi 

n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 1. Không chấp nhận   

u cầu kháng cáo của bà Ngu   n   h  T và ông Võ 

ăn H; 

2. Giữ ngu n nội dung qu ết đ nh bản án dân sự sơ thẩm số 14/2020/DS- 

ST ngày 27/4/2020 của a án nhân dân hu ện V; 
 

u n xử: 
 

- Chấp nhận toàn bộ u cầu kh  i kiện của bà Ngu n h  Mỹ H. 
 

- Buộc bà Ngu n h T, ông ăn H trả cho bà Ngu n h Mỹ H số 

tiền nợ hụi c n nợ là 10 000 000 đồng (Mƣời triệu đồng) 
 

từ ngà có đơn u cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong, 

b n phải thi hành án c n phải ch u khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án 

theo mức lãi suất qu đ nh t i Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ 

trƣờng hợp pháp luật có qu  đ nh khác    

ề án phí dân sự sơ thẩm: Ông ăn H, bà Ngu   n h T đƣợc mi n 

tiền án phí       

Bà Ngu n h Mỹ H đƣợc nhận l i tiền t m ứng án phí là 300 000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) theo Bi n lai số BH/2018/0009152 ngà 17/01/2020 của 

Chi cục thi hành án dân sự hu ện    

*   ề án phí phúc thẩm:    

Ông ăn H và bà Ngu   n  h T đƣợc mi n nộp tiền án phí phúc thẩm 



 

 

Các phần c n l i của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k từ ngà  hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

rong trƣờng hợp bản án, qu ết đ nh đƣợc thi hành theo qu đ nh t i Điều 

2 Luật hi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 
 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền u cầu thi hành án, tự ngu ện 

thi hành án hoặc b  cƣỡng chế thi hành án theo qu đ nh t i các Điều 6, 7, 7a, 7b 
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và 9 Luật hi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự đƣợc thực hiện theo qu 

đ nh t i Điều 30 Luật thi hành án dân sự 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k từ ngà tu n án / 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Ph ng GĐ- AND nh; 

 

 SND   nh; 

- TAND H. Lấp ; 

- Chi cục HADS H. Lấp ; 

 Đƣơng sự; 

 Lƣu:, HS  A,  DS 

 

 

 

TM. HỘI N XÉT XỬ HÖC THẨM 
 

THẨM H N-CHỦ TỌA HIÊN TÕA 

 

 

 

Nguyễn Thị Võ Trinh 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘN   HÕA XÃ HỘI CHỦ N  HĨA VIỆT NAM 

TỈNHN   TH  ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 62/2020/DS-PT 

Ngày: 05-05-2020 

V/v tranh chấp hợp đồng 
 

d n s  - nợ h i; 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘN HÕA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH N TH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu n h rinh 
 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh hanh Mỹ 
 

Ông Lê Thành Tôn 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu n h  Mộng u ền - hƣ ký Tòa án nhân d n 

t nh ồng háp. 
 

- i i n i n i m t nh n n t nh ồng Th p: Ông Phan Trung 
 

Quốc- i m sát vi n tham gia phi n t a 
 

Trong ngày 05 tháng 05 năm 2020 t i tr s a án nh n d n t nh ồng 
 

háp xét xử phúc thẩm công khai v án th lý số: 16/2020/TLPT-DS ngày 10 tháng 

01 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng n s - nợ h i ”. Do bản án d n s sơ thẩm số: 

57/2019/ DS-ST ngày 07 tháng 10 năm 2019 của a án nh n d n hu ện M b kháng 

cáo 
 

heo Qu ết đ nh đƣa v án ra xét xử phúc thẩm số 106/2020/Q -PT ngày 06 

tháng 03 năm 2020, giữa các đƣơng s : 
 

- Nguyên đơn: Ngô u ết V, sinh năm 1967; 
 

a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện , t nh ồng háp 
 

- Bị đơn: Ngu n h  T, sinh năm 1969; 
 

a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện , t nh ồng háp. 
 



 

 

- Người có quyền lợi và nghĩa v liên quan: Huỳnh ăn T1, sinh năm 
 

1967; a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện , t nh ồng háp. 
 

- Người kháng cáo: B Ngu n h  T là b  đơn 
 

NỘI DUN VỤ N 
 

Nguyên đơn à Ng Tuy t V trình bày: 
 

Nguyên trƣớc đ bà có l m đầu thảo v b Ngu n h T có tham gia h i của tôi 

gồm các dây h i nhƣ sau: 
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1 D h i tháng m ng 30/9/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, h i mùa 5 000 

000 đồng ch T tham gia một phần, T hốt h i kỳ thứ hai ng 
 

30/3/2015 đƣợc 36 400 000 đồng (có ký bi n nhận, nhận tiền), T c n thiếu 11 kỳ h 

i chết l 55 000 000 đồng 
 

2 D h i tháng m ng  11/6/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch T hốt h i kỳ nhất v o ng 

11/6/2014 ( l) với số tiền l 8 060 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 11 kỳ với 

số tiền l 11 000 000 đồng, hiện T c n thiếu 02 kỳ h i chết l  2 000 000 đồng 

3 D h i tháng m ng  30/7/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ ba v o ng 

30/9/2014 ( l) với số tiền l 8 820 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 08 kỳ với 

số tiền l  8 000 000 đồng, ch T c n thiếu 03 kỳ h  i chết l 3 000 000 đồng  

4 D h i tháng m ng  30/9/2014 ( l) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng 

30/10/2014 ( l) với số tiền l  8 800 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 07 kỳ với 

số tiền l  7 000 000 đồng hiện T c n thiếu 06 kỳ h  i chết l 6 000 000 đồng  

5 D h  i tháng m ng 10/12/2014 (dl) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia hai phần Ch T hốt h i kỳ nhất v o ng 

10/12/2014 (dl) với số tiền l 8 400 000 đồng, ch T hốt h i lần hai v o kỳ thứ 

tám v o ng 10/6/2015 (dl) với số tiền l 11 550 000 đồng, ch  T đóng h i chết 

đƣợc 06 kỳ của phần h i đầu với số tiền l 6 000 000 đồng, Sau khi ch  T hốt h i 

lần thứ hai thì ch T không đóng h i cho tôi nửa v ch  T c n thiếu l i tôi 08 kỳ 

phần h i chết với số tiền l 8 000 000 đồng x 02 phần = 16 000 000 đồng, hiện 

na  ch T c n thiếu mỗi phần l  08 kỳ h i chết, tổng cộng l 16 kỳ h i chết l 

16 000 000 đồng            

6 D h  i tháng m ng 10/02/2015 (dl) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng 

10/3/2014 ( l) với số tiền l 7 955 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 03 kỳ với 

số tiền l  3 000 000 đồng v hiện T c n thiếu 10 kỳ h  i chết l 10 000 000 đồng 

7 D h  i tháng m ng 17/02/2015 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng 

17/3/2015 ( l) với số tiền l 8 200 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 01 kỳ với 

số tiền l  1 000 000 đồng v hiện T c n thiếu 12 kỳ h  i chết l 12 000 000 đồng 

8 D h  i tháng m ng 17/02/2015 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng 

17/3/2015 ( l) với số tiền l 8 800 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 01 kỳ với 

số tiền l  1 000 000 đồng v hiện T c n thiếu 12 kỳ h  i chết l 12 000 000 đồng 

9 D h i tháng m ng  20/3/2015 ( l) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng 



 

 

20/3/2015 ( l) với số tiền l 9 100 000 đồng, ch T đóng h i chết đƣợc 02 kỳ với 

số tiền l  2 000 000 đồng v hiện T c n thiếu 12 kỳ h  i chết l 12 000 000 đồng 

ổng  số  tiền  h i b  V u  cầu  b T,  ông  T1  li n  đới  trả  l 

128 000 000đồng ến ng  01/10/2019, b  V có đơn xin rút một phần u cầu 
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kh  i kiện đối với d h  i 5 000 000đồng ng 30/9/2014 l 26 000 000đồng, 

10/12/2014, 17/02/2015 (02 d ) v ng 20/3/2015 mỗi d 1 000 000đồng 

Nhƣ vậ , tổng số tiền b u cầu l  98 000 000đồng (Chín mƣơi tám triệu đồng) 

Bị đơn à Nguy n Thị T trình bày:         

rƣớc  đ bà  ch tham gia d h i tháng 5 000 000đồng  khui ng 

30/9/2014  m l ch, nhƣng d   h i n l b Ngô u ết V l đầu thảo b h i, bà 

đóng  đƣợc  03  lần,  cho đến na b V chƣa ho n  trả cho  bà số tiền 

15 000 000đồng C  n đối với các d h  i tháng m b V u cầu bà trả l không 

có căn cứ vì các d h  i n đều l  h i khống Na bà không đồng ý trả b V số 

tiền 98 000 000đồng Bà u cầu b V trả số tiền 15 000 000đồng của d h  i 

5 000 000đồng ng 30/9/2014 m l ch          

 

 Người có quyền lợi nghĩa v liên quan ng Huỳnh Văn T1 trình bày: Ông 

thống nhất theo ý kiến của vợ ông là bà T Nếu b V có đủ căn cứ th hiện 
 

vợ ông có tham gia các d h i n thì ông cũng đồng ý cùng vợ ông trả nợ h i cho bà 

V. 
 

4 Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 
 

- Chấp nhận một phần u cầu kh  i kiện của ngu n đơn Ngô u ết V về 

việc u cầu b Ngu n h  T v ông Huỳnh ăn T1 li n đới trả số tiền h i c n 

thiếu của 08 d h  i 1 000 000đ v 01 d h i 5 000 000đ số tiền l 98 000 000đ 
 

(chín mƣơi tám triệu đồng); 
 

- ình ch một phần u cầu kh i kiện của b Ngô u ết V đối với số tiền 30.000 

000đ; 
 

- hông chấp nhận u cầu phản tố của b Ngu 

b Ngô u ết V trả số tiền 15 000 000đ của d h  i ng 

 

n h T về việc u cầu 

30/9/2014 al 
 

từ ng b V có đơn u cầu thi h nh án m b n phải thi h nh án chƣa thi h nh 

xong số tiền tr n thì h ng tháng c n phải ch u tiền lãi bằng 50% mức lãi 
 

suất theo qu đ nh t i khoản 1 iều 468 Bộ luật d n s tƣơng ứng với thời gian chƣa 

thi h nh án đến khi thi h nh án xong 
 

Ngo i ra, bản án c n tu n về án phí v qu ền kháng cáo của các đƣơng 

s 

 Sau khi xét xử sơ thẩm bà T kháng cáo to n bộ bản án sơ thẩm số 

57/2019/ DS-ST ngày 07/10/2019 của a án hu ện M. 
 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ngƣời kh  i kiện vẫn giữ ngu n u cầu kh  i kiện; 



 

 

- B  đơn không đồng ý với u cầu của ngu n đơn; giữ ngu n nội dung 

kháng cáo; 

- i diện iện i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

ề tố t ng: Ngƣời T1 h nh tố t ng v ngƣời tham gia tố t ng đã th  c hiện 

đúng qu đ nh của Bộ luật tố t ng d n s trong quá trình giải qu ết v án v t i 
 

phi n t a phúc thẩm 

 nội dung: 

của bà T Giữ ngu 

 

ề ngh Hội đồng xét xử không chấp nhận u cầu kháng có n 

nội dung qu ết đ nh bản án sơ thẩm 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào k t quả tranh t ng tại phiên tòa. 
 

NHẬN ỊNH CỦA TÕA N: 
 

 ề tố t ng: 
 

Căn cứ v o  u cầu kh i kiện của ngu n đơn là bà Ngô  u ết V đối với b 

đơn là bà Ngu n h T về số tiền nợ h i nên Tòa án cấp sơ thẩm xác đ nh quan 

hệ tranh chấp của v án là ranh chấp hợp đồng d n s - về nợ h i phù hợp với 

qu  đ nh t i khoản 3 iều 26 Bộ luật tố t ng d n s B  đơn trong v  án hiện 

đang sinh sống t i h trấn M, hu ện  M nên Tòa án hu ện M th  lý giải qu ết l 

phù hợp với qu t i khoản 1 điều 35 v  khoản 1 điều 39 Bộ luật tố t ng d n s  ; 
 

 ề nội dung: 
 

Xét u cầu kháng cáo của b T về việc u cầu a án cấp phúc thẩm xem xét l i to 

n bộ bản án sơ thẩm; 
 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấ : 
 

 Căn cứ v o các chứng cứ có trong hồ sơ v  lời khai của ngƣời l m chứng 

thì chứng t rằng b  T có tham gia các d h  i nhƣ b V trình b ; Sau đó, b T 

đã có hốt h i nhƣng chƣa ho n tất việc đóng nợ h i; ồng thời, theo lời trình b  

của  các  h i  vi n  có  chung  dh i  thì các  b n thống  nhất với  nhau,  h i 

500 000đ/tháng v h i 1 000 000đ/tháng, khi hốt thì không l m bi n nhận, nhƣng 
 

h i 5 000 000đ/tháng thì khi hốt h i phải có bi n nhận, đều n cũng phù hợp với 

chứng cứ m  b V cung cấp.          

 - B n c nh đó, căn cứ v o bi n bản h  a giải khóm 3, th  trấn M ng  

08/8/2015 có ghi 09 dây h  i mà bà T đã hốt rồi nhƣng b T không đóng tiền nợ 

h i n n b V có phát sinh tranh chấp; căn cứ v o bản án số 39/2017/DS-ST ngày 

29/9/2017 của a án hu ện M thì đã giải qu ết 01 d h i 1 000 000đ/tháng; 

c n l i 08 d h i 1 000 000đ/tháng v 01 d    h i 5 000 000đ/tháng thì chƣa 

đƣợc giải qu ết  Do đó, việc b  V  u cầu b T trả tiền nợ h i c  n nợ l i của 08 

d h i 1 000 000đ/tháng v 01 d  h i 5 000 000đ/tháng l có căn cứ đ  chấp 

nhận. ì vậ , không có cơ s đ  chấp nhận u cầu kháng cáo của b  T.  

 - ối với, u cầu xác minh v lấ lời khai ngƣời l m chứng t n Ngu n 

 u ết 2; Hội đồng xét xử xét thấ cấp sơ thẩm đã có lấ  lời khai l m r  n n cấp 

phúc thẩm không xem xét u cầu n của b T.     

 ừ những ph n tích v nhận đ nh n u tr n đã đủ cơ s đ  chứng minh b T 

c n nợ tiền h i của bà V  Do đó, việc b V u cầu b  T và ông T1 chồng b T 

li n đới trả tiền nợ h i cho b V l phù hợp      



 

 

 Xét lời trình b v  đề ngh của đ i diện iện ki m sát l ho n to n phù hợp  

 Do không chấp nhận u cầu kháng cáo của b  T nên bà T phải ch u tiền án 

phí phúc thẩm;            

 Các nội dung c n l i của bản án không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu l c 

k từ ng hết thời h n kháng cáo, kháng ngh      

 V các l trên           
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       QUYẾT ỊNH:    

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1 iều 35, khoản 1 iều 39,   iều 147, 

khoản 1 điều 308 Bộ luật tố t ng d n s năm 2015;   hoản 1 điều 203 Luật đất 

đai;   iều 48- Ngh qu ết số 326/2016/UB QH14 ng 30/12/2016 của Ủ ban 

thƣờng v Quốc hội qu đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v sử 

d ng án phí v  lệ phí t a án;         

1. Không chấp nhận u cầu kháng cáo của bà Ngu n h  T;  

2. Giữ ngu n qu ết đ nh bản án d n s sơ thẩm số 57/2019/DS-ST ngày 

07/10/2019 của  a án nh n d n hu ện M;     

u n xử:            

- Chấp nhận một phần u cầu kh  i kiện của bà Ngô  u ết V;  

Buộc b Ngu n h T v  ông Huỳnh ăn T1 li n đới trả số tiền h i c n 

thiếu của 08 d h i 1 triệu v 01 d h i 5 000 000đ cho b Ngô   u ết V với 

số tiền tổng cộng l  98 000 000đ (Chín mƣơi tám triệu đồng);   

ình ch một phần  u cầu kh i kiện của b  Ngô u ết V đối với số tiền 

30 000 000đ (Ba mƣơi triệu đồng);       

 

- hông chấp nhận u cầu phản tố của b Ngu 

b Ngô u ết V trả số tiền 15 000 000đ của d h  i ng 

 

n h T về việc u cầu 

30/9/2014 (âl). 
 

từ ng b V có đơn u cầu thi h nh án m b n phải thi h nh án chƣa thi h nh 

xong số tiền tr n thì h ng tháng c n phải ch u tiền lãi bằng 50% mức lãi suất theo 

qu đ nh t i khoản 1 iều 468 Bộ luật d n s tƣơng ứng với thời gian chƣa thi h nh án 

đến khi thi h nh án xong 
 

 ề án phí: 
 

B Ngô u ết V đƣợc nhận l i số tiền t m ứng án phí đã nộp l 3 200 000đ 

theo bi n lai thu số 0004093 ng 12/12/2018 của Chi C c thi hành án d n s hu ện 

M. 
 

B Ngu n h  T và ông Huỳnh ăn T1 phải ch u số tiền 5.650.000đ án 
 

phí d n s sơ thẩm ƣợc khấu trừ v o tiền t m ứng án phí đã nộp 375 000đ theo bi n 

lai số 0007483 ngày 28/01/2019. Bà T, ông T1 c n phải nộp tiếp số tiền án phí d 

n s sơ thẩm l 5 275 000đ 
 

 Bà T phải nộp 300 000đ án phí phúc thẩm; đƣợc khấu trừ v o tiền t m ứng 

án phí đã nộp theo bi n lai số 0006795 ng 18/10/2019 t i Chi c c thi h nh án 

d n s  hu ện M   

 rƣờng hợp bản án, qu ết đ nh đƣợc thi h nh theo qu  đ nh t i   iều 2 Luật 

 hi h nh án d n s  thì ngƣời đƣợc thi h nh án d n s  , ngƣời phải thi h nh án d n 



 

 

s có qu ền th a thuận thi h nh án,   u cầu thi h nh án, t  ngu ện thi h nh án hoặc 

b cƣỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh t i các iều 6, 7, 7a, 7b v 9 Luật  hi h nh 

án d n s  ; thời hiệu thi h nh án đƣợc th  c hiện theo qu  đ nh t i iều 30 Luật  hi 

h nh án d n s   
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Các phần c n l i của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh có 

hiệu l c pháp luật k từ ng hết thời h n kháng cáo, kháng ngh 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu l  c pháp luật k từ ng tu n án./. 
 

Nơi nhận: 

- Ph ng G - AND nh; 

 

 SND   nh; 

 TAND H.  háp Mƣời; 

 Chi c c  HADS H.  háp Mƣời; 

 ƣơng s  ; 

 Lƣu:, HS  A,  DS 

 

TM. HỘI N XÉT XỬ HÖC THẨM 

THẨM H N-CHỦ TỌA HIÊN TÕA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Võ Trinh 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————— —————————————————— 

 

Bản án số: 280/2020/DS-PT 

Ngày: 07/8/2020 
 

V/v tranh chấp “Hợp đồng góp 

hụi” 
 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phong. 
 

Các Thẩm phán: 
 

Ông Võ Trung Hiếu 
 

Ông  Huỳnh Việt Trung 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Hậu Mộng Thúy, Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Trung Hiếu - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 07 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 306/2020/TLPT-DS ngày 22/6/2020 về 

tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 04/2020/DSST ngày 21/02/2020 của Tòa án 

nhân dân thị xã C bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 369/2020/QĐ-PT ngày 

23/6/2020 giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1970; 
 

Địa chỉ: Ấp Đ, xã B, huyện C, tỉnh T. 
 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị L (tên gọi khác chị H), sinh năm 1958 



 

 

 

Địa chỉ: Số 27/3C, tổ 10, khu phố 3, phƣờng 2, thị xã C, tỉnh T. 
 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn bà Nguyễn Thị L: 

Ông Trần Thanh Khải – Luật sƣ Văn phòng Luật sƣ Trần Thanh Khải thuộc 

Đoàn Luật sƣ Thành phố Hồ Chí Minh; 
 

Địa chỉ: Số 378/24, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phƣờng 25, quận B, thành phố Z. 
 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

3.1. Chị Trần Thị D, sinh năm 1982; 
 

Địa chỉ: Số 27/3C, tổ 10, khu phố 3, phƣờng 2, thị xã C, tỉnh T. 
 

3.2. Ông Trần Văn Bé S, sinh năm 1972. 



 

 

2 
 

Địa chỉ: Ấp B , xã P, huyện C, tỉnh T. 
 

 Người kháng cáo: bị đơn bà Nguyễn Thị L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo án sơ thẩm: 
 

 Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim T trình bày: 
 

Bà T có làm chủ thảo hụi, trong đó bà Nguyễn Thị L có tham gia chơi hai 

dây hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi thứ nhất: Dây hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 30/01/2014 (âm 

lịch), gồm có 21 phần, hụi 03 tháng khui 01 lần, bà L tham gia 01 phần. Trong 

danh sách hụi viên thì bà L tham gia với tên gọi là chị 2 O. Bà L đóng đƣợc 03 

kỳ hụi sống, đến kỳ thứ 04 ngày 30/9/2014 (âm lịch) thì bà L hốt hụi đƣợc số 

tiền 64.850.000 đồng, khi giao hụi bà không có lập biên nhận, bà L cũng không 

có ký tên, bà chỉ ghi vào sổ hụi ngày hốt hụi và số tiền hốt đƣợc bao nhiêu và có 

ghi vào mặt sau của giấy hụi khi giao tiền hụi cho bà L. Kỳ khui hụi thứ ba thì 

anh Nguyễn Kim Diệp kêu hốt ngày 30/7/2014 (âm lịch), kỳ thứ 4 thì bà L hốt, 

kỳ thứ năm thì bà Tám Thu hốt ngày 30/12/2014 (âm lịch). Khi kêu hụi để hốt 

thì tất cả các hụi viên đều có mặt. Sau khi hốt hụi thì bà L có đóng đƣợc 10 kỳ 

hụi chết, tới kỳ khui thứ 15 ngày 30/6/2017 (âm lịch) thì bà L ngƣng không đóng 

nữa, nên còn 07 kỳ hụi chết chƣa đóng. Trong dây hụi này thì bà L còn nợ lại số 

tiền hụi chết chƣa đóng là 35.000.000 đồng (5.000.000 đồng x 01 phần x 07 kỳ) 

hiện dây hụi này đã mãn vào ngày 30/11/2018 (âm lịch). 
 

Dây hụi thứ hai: Dây hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 10/8/2014 (âm lịch), 

gồm có 21 phần, hụi 03 tháng khui 01 lần, bà L tham gia 01 phần. Bà L tham gia 

tên trong danh sách hụi là chị 2 O. Bà L đóng đƣợc 03 kỳ hụi sống, đến kỳ thứ 

04 ngày 10/4/2015 (âm lịch) thì bà L hốt hụi đƣợc số tiền 71.650.000 đồng, khi 

giao hụi bà không có lập biên nhận, bà L cũng không có ký tên, bà chỉ ghi vào 

sổ hụi ngày hốt hụi và số tiền hốt đƣợc bao nhiêu và có ghi vào mặt sau của giấy 

hụi khi giao tiền hụi cho bà L. Kỳ khui thứ ba ngày 10/01/2015 (âm lịch) chị Út 

Điều hốt, kỳ thứ 4 thì bà L hốt, kỳ thứ năm vào ngày 10/7/2015 (âm lịch) thì đầu 

thảo hốt tức là bà T hốt. Khi hốt hụi thì tất cả các hụi viên đều có mặt. Sau khi 

hốt thì bà L đóng đƣợc 03 kỳ hụi chết, tới kỳ thứ 08 ngày 10/4/2018 (âm lịch) 

thì bà L ngƣng không đóng nữa. Trong dây hụi này thì bà L còn nợ lại số tiền 

hụi chết chƣa đóng 14 kỳ với số tiền là 70.000.000 đồng (5.000.000 đồng x 01 

phần x 14 kỳ) hiện dây hụi này đã mãn vào ngày 10/8/2019 (âm lịch). 
 



 

 

Đối với hai dây hụi trên bà L tham gia chơi và phía bà L đều đã hốt hụi rồi 

và còn nợ lại tiền hụi chết, không có việc cấn trừ hụi sống của dây hụi ngày 

30/01/2014 (âm lịch) qua dây hụi chết ngày 10/8/2014 (âm lịch) nhƣ bà L trình 

bày. Dây hụi 10/4/2014 (âm lịch) thì bà L hốt ở lần thứ 4 ngày 10/4/2015 (âm 

lịch) và bà L chỉ đóng đƣợc có 03 kỳ hụi chết thôi, còn nợ lại 14 kỳ hụi chết 

chƣa đóng. Dây hụi 10/8/2014 (âm lịch) mới mãn ngày 10/8/2019 (âm lịch). Nên 

không có việc cấn trừ nợ. Việc gom hụi đối với số tiền 25.000.000 đồng là 
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trong 10 kỳ hụi chết mà bà L đã đóng của dây hụi ngày 30/01/2014 (âm lịch) 

chứ không liên quan gì dây hụi ngày 10/8/2014 (âm lịch). Hiện bà L vẫn còn nợ 

bà số tiền hụi chết của hai dây hụi là 105.000.000 đồng. 
 

Đối với danh sách hụi mà phía bà L cũng nhƣ chị D cung cấp cho Tòa án, 

đây là giấy hụi khi bà L (2 O) hốt hụi của dây hụi khui ngày 30/01/2014 (âm 

lịch), nên phía bà T đã ghi để giao cho hụi viên là bà L, trong danh sách hụi số 

thứ tự là số 12 có ghi Bé 5 (2 O ) là do hụi viên chơi nhiều ngƣời và ở nhiều nơi 

khác nhau, nên bà T ghi nhƣ vậy là để hụi viên biết, chứ thực chất danh sách hụi 

viên trong giấy hụi mà bà L cũng nhƣ chị D cung cấp với danh sách hụi ghi 

trong sổ hụi mà bà T cung cấp cho Tòa án chỉ là một và chỉ có 01 dây hụi 

5.000.0000 đồng, khui ngày 30/01/2014 (âm lịch) và bà L là ngƣời tham gia 

chơi chứ chị D không có tham gia chơi đối với dây hụi này, nên khi bà L hốt hụi 

bà T mới ghi danh sách hụi đƣa cho bà L và phía sau mặt giấy hụi bà T có ghi cụ 

thể là dây hụi bao nhiêu phần, hụi chết là bao nhiêu, hụi sống là bao nhiêu, hốt 

đƣợc bao nhiêu tiền, trừ đầu thảo bao nhiêu, số tiền hốt đƣợc là bao nhiêu và ghi 

cụ thể chị Hai là ngƣời hốt. 
 

Đối với chị Trần Thị D thì chỉ có tham gia chơi 01 dây hụi khui ngày 

10/8/2014 (âm lịch), chị D không có tham gia chơi dây hụi khui ngày 

30/01/2014 (âm lịch); ngày 30/01/2014 (âm lịch) thì bà T chỉ có tổ chức chơi 

một dây hụi, không có tổ chức chơi hai dây hụi nhƣ chị D trình bày. Dây hụi 

khui ngày 10/8/2014 (âm lịch) thì bà D chƣa hốt, nhƣng trƣớc đây bà D còn nợ 

tiền bà, nên bà T giữ lại tiền hụi này. Phía chị D không có liên quan gì đến việc 

bà L nợ tiền hụi của bà T. 
 

 Bị đơn bà Nguyễn Thị L trình bày: 
 

Bà L thừa nhận có tham gia chơi 02 dây hụi do bà Nguyễn Thị Kim T làm 

chủ thảo nhƣ bà T đã trình bày ở trên, bà L cũng thống nhất về số tiền chơi của 

từng dây hụi, thời gian khui hụi, số phần hụi. 
 

Đối với dây hụi khui ngày 30/01/2014 (âm lịch) thì bà L vẫn chƣa hốt, bà 

đống đƣợc 09 kỳ hụi sống, số tiền đóng đƣợc bao nhiêu thì bà không nhớ rõ. 

Dây hụi này bà tham gia với tên trong danh sách hụi viên là chị 2 O, khi chơi hụi 

thì bà có nhận danh sách hụi viên nhƣng do lâu quá nên bà đã làm mất. Dây hụi 

hiện đã mãn hay chƣa thì bà không biết. 
 

Dây hụi khui ngày 10/8/2014 (âm lịch) thì bà đã hốt rồi, bà không nhớ rõ số 

tiền hốt hụi là bao nhiêu, bà hốt ở kỳ khui thứ 4 nhƣng ngày, tháng và năm thì bà 



 

 

không nhớ. Sau khi hốt thì bà đóng đƣợc 05 kỳ hụi chết với tiền 25.000.000 

đồng, còn 12 kỳ hụi chết. Phía bà L mới thỏa thuận với bà T là cấn trừ phần hụi 

sống của dây hụi khui ngày 30/01/2014 (âm lịch) là 09 kỳ hụi sống qua 12 kỳ 

hụi chết của dây hụi khui ngày 10/8/2014 (âm lịch), nên bà L còn nợ lại bà T 03 

kỳ hụi chết của dây hụi khui ngày 10/8/2014 (âm lịch). Lúc đó thì bà T nói là 

còn nợ 05 kỳ hụi chết, nên bà L cũng đồng ý còn nợ số tiền 25.000.000 đồng, 

nhƣng việc thỏa thuận chỉ bằng miệng, hai bên không có làm giấy tờ cũng không 
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có ai chứng kiến biết. 05 kỳ hụi chết còn lại thì bà L vẫn đóng đúng theo lần 

khui hụi tiếp theo. Bà T ra nhà bà L lấy 02 kỳ với số tiền 10.000.000 đồng, 

chồng bà T là ông Trần Văn Bé S ra lấy 03 kỳ với số tiền 15.000.000 đồng, lúc 

giao tiền thì không có làm biên nhận, không có ai chứng kiến việc giao tiền hụi, 

nên không có tài liệu chứng cứ để chứng minh. Theo bà L thì bà không còn nợ 

tiền hụi của bà T. Nay bà L không đồng ý trả số tiền nợ hụi chết của 02 dây hụi 

là 105.000.000 đồng theo yêu cầu của bà T. 
 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị D trình bày: 
 

Chị Diệu có tham gia chơi 02 dây hụi do bà Nguyễn Thị Kim T làm chủ 

thảo, cụ thể: 
 

 Dây hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 30/01/2014 (âm lịch), gồm có 21 

phần, chị Diệu tham gia 01 phần. Trong danh sách hụi viên thì chị tham gia với 

tên là bé 5. Đối với dây hụi này chị đã hốt hụi vào ngày 30/9/2014 (âm lịch) ở 

kỳ khui thứ 4 với số tiền 64.850.000 đồng. Sau khi hốt hụi thì chị D không nhớ 

đóng đƣợc bao nhiêu kỳ hụi chết, hiện dây hụi này đã mãn, trong dây hụi này thì 

chị vẫn chƣa hoàn thành nghĩa vụ đóng hụi chết cho bà T. Dây hụi này chị tham 

gia dây khác với dây bà L tham gia, vì ngày 30/01/2014 (âm lịch) thì bà T tổ 

chức khui hai dây hụi. Dây hụi này chị chơi từ đầu và là ngƣời trực tiếp hốt hụi, 

chứ không có việc đổi dây hụi để hốt. 

 

 Dây hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 10/8/2014 (âm lịch), gồm có 21 phần, 

chị D tham gia 01 phần. Trong danh sách hụi viên thì chị tham gia với tên là bé 

 

 Đối với dây hụi này hiện chị vẫn chƣa hốt, chị không nhớ là đóng đƣợc bao 

nhiêu kỳ hụi sống, hiện dây hụi này chị không biết là mãn hụi chƣa, vì chị và bà 

T đã thỏa thuận cấn trừ phần hụi chết của dây hụi khui ngày 30/01/2014 (âm 

lịch) và phần hụi sống của dây hụi khui ngày 10/8/2014 (âm lịch), nên chị không 

còn nợ tiền hụi của bà T. Dây hụi khui ngày 10/8/2014 (âm lịch) chị tham gia 

chung với dây hụi mà bà L tham gia. 
 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn Bé S trình bày: 
 

Ông S là chồng của bà T, việc làm chủ thảo hụi là do vợ ông là bà T làm 

chủ thảo, để giao dịch hụi với các hụi viên, khi nào vợ ông đi gom hụi vào ban 

đêm ông mới chở đi; còn việc bà L cho rằng có đóng hụi trực tiếp cho ông 3 lần 

hụi với số tiền là 15.000.000 đồng là không có và từ trƣớc đến giờ ông cũng 

không có nhận số tiền hụi nào từ bà L đóng hụi. 



 

 

 

 Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2020/DS-ST ngày 21/02/2020 của Tòa án 

nhân dân thị xã C áp dụng các Điều 271, 272 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 471, 274, 280, 357, 468 Bộ luật dân sự; các Điều 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 

28, 29 và 31 của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ 

về họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Xử: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim T. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị L phải có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Kim T 

số tiền hụi chết chƣa đóng là 105.000.000 đồng. 
 

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án và 

quyền kháng cáo của các đƣơng sự theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 04/3/2020 bị đơn bà Nguyễn Thị L có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm số 04/2020/DS-ST ngày 21/02/2020 của Tòa án nhân dân thị xã C, 

yêu cầu Tòa cấp phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm nêu trên. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, các đƣơng sự trình bày: Phía bà L vẫn giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo không đồng ý trả số nợ hụi theo yêu cầu khởi kiện 

của chị T, chị T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu: 
 

 Về tố tụng: Kể từ ngày thụ lý vụ án đến nay, Thẩm phán, Hội đồng xét xử 

và những ngƣời tham gia tố tụng tuân thủ đúng quy định Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm bà L kháng cáo nhƣng không 

cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà L, giữ nguyên án sơ thẩm. 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã đƣợc xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những quy định pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét xác định mối quan hệ tranh chấp, thẩm 

quyền và áp dụng pháp luật trong việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật 

dân sự và tố tụng dân sự trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, áp dụng Điều 296 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét xử theo quy định. 

 

 Xét yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị L, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: 
 



 

 

Đối với việc bà L kháng cáo cho rằng bà chƣa hốt hụi dây hụi khui 

ngày 30/01/2014 thì nhận thấy: Danh sách hụi mà phía bà L cũng nhƣ chị D 

cung cấp cho Tòa án, đây là giấy hụi khi bà L (2 O) hốt hụi của dây hụi khui 

ngày 30/01/2014 (âm lịch), nên phía bà T đã ghi để giao cho hụi viên là bà L, 

trong danh sách hụi số thứ tự là số 12 có ghi Bé 5 (2 O ), danh sách hụi viên 

trong giấy hụi mà bà L cũng nhƣ chị D cung cấp với danh sách hụi ghi trong sổ 

hụi mà bà T cung cấp cho Tòa án chỉ là một và chỉ có 01 dây hụi 5.000.0000 

đồng, khui ngày 30/01/2014 (âm lịch) và bà L là ngƣời tham gia chơi chứ chị D 

không có tham gia chơi đối với dây hụi này, nên khi bà L hốt hụi bà T mới ghi 

danh sách hụi đƣa cho bà L và phía sau mặt giấy hụi bà T có ghi cụ thể là dây 

hụi bao nhiêu phần, hụi chết là bao nhiêu, hụi sống là bao nhiêu, hốt đƣợc bao 
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nhiêu tiền, trừ đầu thảo bao nhiêu, số tiền hốt đƣợc là bao nhiêu và ghi cụ thể 

chị Hai là ngƣời hốt, giấy này hiện chị D và bà L đang giử cung cấp cho Tòa án 

cho thấy bà L đã hốt xong phần hụi khui ngày 30/01/2014 với số tiền là 

64.850.000đ. 
 

Dây thứ hai hụi 5.000.000đ khui ngày 10/08/2014 gồm 21, bà L tham gia 1 

phần, đóng đƣợc 03 kỳ hụi sống, đến kỳ thứ 04 ngày 10/4/2015 (âm lịch) thì bà 

L hốt hụi đƣợc số tiền 71.650.000 đồng, dây này bà L thừa nhận hốt hụi xong 

còn nợ lại 12 kỳ hụi chết, nhƣng cho rằng đã cấn trừ các phần hụi chết phải đóng 

qua 9 phần hụi sống chƣa hốt của dây hụi khui ngày 30/01/2014 xong nên không 

còn nợ, tuy nhiên bà không cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh có việc trừ cấn 

trên và điều này chứng minh là bà L còn nợ tiền hụi chết phải đóng cho chị T. 
 

Nhƣ vậy việc bà nợ tiền hụi, các hụi viên đều biết việc bà L nợ hụi chết, bà L 

không chứng minh đƣợc việc đã thực hiện xong nghĩa vụ đóng lại hụi chết, nên 

yêu cầu khởi kiện của chị T kiện đòi bà L phải trả 105.000.000 đồng là có căn 

cứ chấp nhận. 
 

 Đối với chị Trần Thị D thì chỉ có tham gia chơi 01 dây hụi khui ngày 

10/8/2014 (âm lịch), chị D không có tham gia chơi dây hụi khui ngày 

30/01/2014 (âm lịch); ngày 30/01/2014 (âm lịch) thì bà T chỉ có tổ chức chơi 

một dây hụi, là phù hợp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và phù hợp với lời xác 

nhận cũng nhƣ lời khai của tất cả các hụi viên có tham gia chơi chung dây hụi 

với bà L, không có tổ chức chơi hai dây hụi nhƣ chị D trình bày. 
 

[4]Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của bà L, giữ nguyên án sơ thẩm. 
 

[5] Ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên đƣợc chấp nhận. 
 

[6] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của bà L không đƣợc chấp nhận nên 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 
 

[7] Những quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 



 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 
 

Điều 271, 272 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471, 274, 280, 357, 468 

Bộ luật dân sự; các Điều 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 và 31 của Nghị định 

số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 
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Căn cứ ; khoản 6, 9 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 và 5 Điều 

26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị L. 
 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2020/DS-ST ngày 21/02/2020 

của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Tiền Giang. 
 

Tuyên xử: 
 

 Về dân sự: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Kim T. 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị L phải có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Kim T 

số tiền hụi chết chƣa đóng là 105.000.000 đồng. 
 

Kể từ ngày nguyên đơn bà T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn bà L 

chậm thực hiện nghĩa vụ thì còn phải chịu lãi suất theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, trên số tiền chậm trả tƣơng ứng thời 

gian chậm thi hành án. 
 

2. Về án phí: 
 

Buộc bà Nguyễn Thị L phải có nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

5.250.000 đồng. 
 

Hoàn lại cho bà Nguyễn Thị Kim T 2.250.000 đồng tiền tạm ứng án phí 

dân sự sơ thẩm, mà bà T đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0002017 ngày 19 tháng 12 năm 2018 và 375.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm, mà bà T đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000157 

ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã C. 
 

Án phí phúc thẩm bà Nguyễn Thị L phải chịu là 300.000đ, đƣợc trừ vào 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đ theo biên lai thu số 0000502 ngày 

05/03/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã C, Tiền Giang. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 



 

 

thi hành án hoặc cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 



 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Tiền Giang; 

 TAND thị xã C; 

 Chi cục THADS thị xã C; 

 Đăng cổng thông tin điện tử; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án; 

8 
 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LÃNH 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 39/2020/DS-ST. 

Ngày: 26/8/2020. 

 

V/v: “Tranh chấp dân sự về nợ hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Trần Hữu Hà; 
 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Bé Hai; 2. 

Ông Nguyễn Văn Chinh; 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Hồng Thắm, Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh tham gia phiên tòa: 

Bà Phan Thị Thu Trang - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 96/2020/TLST-DS ngày 07 tháng 02 năm 
 

2020 về Tranh chấp dân sự - Nợ hụi, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

151/2020/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 101/2020/QĐST-DS ngày 04 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Võ Thị L, sinh năm 1950; 
 

Địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ L, huyện Cao Lãnh, tỉnhĐồng Tháp. 
 

Ngƣời đại diện hợp pháp của bà L: Ông Lê Phƣớc L, sinh năm 1949; Địa chỉ: 

ấp 3, xã Mỹ L, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đai diện theo ủy quyền (Giấy ủy 

quyền ngày 19/11/2019). 
 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Ngọc P, sinh năm 1974; 
 

Địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ L, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
 



 

 

 Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Văn P, sinh năm 

1974; Địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ L, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
 

(Ông L có mặt, bà P, ông P vắng mặt tại phiên tòa) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 19/11/2019 và đơn thay đổi yêu cầu khởi 

kiện ghi ngày 13/7/2020, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ 

thẩm, bà Võ Thị L ủy quyền cho ông Lê Phƣớc L trình bày: 
 

Bà L có tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Ngọc P làm chủ thảo, các dây hụi 

nhƣ sau: 



 

 

 Dây hụi thứ nhất mở hụi ngày 17/5/2016, có 17 phần hụi, bà L tham gia 02 

phần và đã đóng đƣợc số tiền 53.420.000 đồng. 

 

 Dây hụi thứ hai mở hụi ngày 10/10/2015, có 20 phần, bàn L tham gia 01 

phần và đã đóng đƣợc số tiền 50.050.000 đồng. 

 

 Dây hụi thứ ba mở hụi ngày 12/3/2016, có 20 phần, bà L tham gia 01 phần 

và đã đóng đƣợc số tiền 33.530.000 đồng. 
 

Trong quá trình tham gia chơi hụi, bà L đã đóng tiền hụi đầy đủ cho bà P tổng 

cộng số tiền 137.000.000 đồng. Điều này bà P đã thừa nhận trong biên bản làm việc 

với Công an huyện Cao Lãnh ngày 24/02/2017. 
 

Thời gian sau đó, bà P ngƣng thu tiền hụi và tuyên bố vỡ hụi nhƣng lại không 

trả tiền hụi cho bà L. 
 

Bà L đã yêu cầu bà P và ông P trả tiền nợ hụi còn thiếu, nhƣng bà P và ông P 

vẫn chƣa trả nợ cho bà L. 
 

Trong đơn khởi kiện bà L yêu cầu bà Nguyễn Ngọc P cùng ông Lê Văn P liên 

đới trả cho bà L số tiền hụi là 137.000.000đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu đồng), 

yêu cầu tính lãi suất theo quy định pháp luật từ tháng 11/2016 đến khi kết thúc vụ 

kiện. 
 

Tại phiên tòa, bà L thay đổi yêu cầu khởi kiện; Bà L yêu cầu bà Nguyễn Ngọc 

P số tiền hụi là 137.000.000đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu đồng), không yêu cầu 

tính lãi suất. Bà L không yêu cầu ông Phụng liên đới trả nợ hụi. 
 

Bị đơn là bà P, ông P đã nhận đƣợc các văn bản tố tụng của Tòa án và đƣợc 

triệu tập xét xử hợp lệ nhƣng không có văn bản ý kiến, không tham gia phiên hòa 

giải và không có mặt tại phiên tòa sơ thẩm. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh 

phát biểu ý kiến: 
 

Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của những ngƣời tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý 

vụ án cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định, nên không 

có kiến nghị gì. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét và tiếp tục tiến hành phiên 

tòa theo thủ tục chung. 
 

Về nội dung vụ án: Đại diện Viên kiểm sát đề nghị áp dụng Điều 471 Bộ luật 

dân sự năm 2015 xét xử theo hƣớng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn vì: Tại biên 

bản làm việc ngày 24/02/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao 

Lãnh bà P đã thừa nhận còn nợ bà L số tiền hụi 137.000.000 đồng. Công văn số: 



 

 

57/CQĐT-ĐTTH ngày 15/6/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao 

Lãnh xác định bà P, ông P thừa nhận còn nợ tiền hụi bà L 137.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định: 
 

Về tố tụng: 
 

 Về quan hệ pháp luật: Bà L yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà P, có trách 

nhiệm trả cho bà L số tiền nợ hụi 137.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi suất. 
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Ngoài ra, các đƣơng sự không ai có yêu cầu nào khác nên xác định quan hệ pháp 

luật tranh chấp hợp đồng dân sự - Về nợ hụi theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 
 

 Về thẩm quyền: Do các bị đơn có địa chỉ: Ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Cao Lãnh 

theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Sự có mặt của đƣơng sự tại phiên tòa: Bà P, ông P đã đƣợc Tòa án triệu 

tập hợp lệ 02 lần nhƣng vẫn vắng mặt mà không có lý do. Do đó, hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt bà P, ông P là phù hợp theo quy định tại Điều 227, Điều 

228 Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Về nội dung tranh chấp: 
 

 Xét thấy, tại phiên tòa sơ thẩm bà L không yêu cầu ông P có trách nhiệm 

liên đới cùng trả nợ. Do đó, đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà L về việc 

yêu cầu ông P có nghĩa vụ liên đới trả nợ hụi. 

 

 Xét yêu cầu của bà L yêu cầu bà P có trách nhiệm trả cho bà L số tiền nợ 

hụi 137.000.000 đồng, Hội đồng xét xử nhận định: Trong quá trình giải quyết vụ án 

bà L có cung cấp sổ hụi do bà P làm chủ hụi bản chính. Ngoài ra, sau khi tuyên bố 

vỡ hụi bà L có yêu cầu bà P, ông P trả tiền hụi nhiều lần nhƣng bà P, ông P không 

trả. Sau đó, bà L yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh giải 

quyết vì cho rằng bà P có hành vi lừa đảo. Tại biên bản làm việc ngày 24/02/2017 

của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh, bà P đã thừa nhận còn nợ 

bà L số tiền hụi 137.000.000 đồng. Công văn số: 57/CQĐT-ĐTTH ngày 15/6/2020 

của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh xác định bà P, ông P thừa 

nhận còn nợ tiền hụi bà L 137.000.000 đồng. Bà P, ông P đã nhận đƣợc các văn bản 

của Tòa án và biết đƣợc nội dung khởi kiện của bà L nhƣng không có ý kiến và 

không có mặt tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ căn cứ để kết luận ngày 24/02/2017, bà P 

thừa nhận còn nợ bà L 137.000.000 đồng tiền hụi. Do đó, buộc bà P, có nghĩa vụ trả 

cho bà L số tiền nợ hụi 137.000.000 đồng là phù hợp theo quy định tại Điều 471 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

 

 Về tiền lãi: Bà L không yêu cầu bà P có nghĩa vụ trả tiền lãi nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

 

 Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh tại 

phiên tòa là có căn cứ và phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

 

 Về án phí: Bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo Điều 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về 



 

 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Cụ thể, 

số tiền án phí đƣợc tính nhƣ sau: 137.000.000 đồng x 5% = 6.850.000 đồng. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng Điều 357, Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 26, 

Điều 35, Điều 147, Điều 217, Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
 

3 



 

 

Tuyên xử: 
 

 Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị L về việc yêu cầu ông 

Lê Văn P có nghĩa vụ liên đới trả tiền nợ hụi. 

 

 Chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị L. Buộc bà Nguyễn Ngọc P có nghĩa vụ 

trả cho bà Võ Thị L số tiền nợ hụi 137.000.000 đồng (Một trăm ba mƣơi bảy triệu 

đồng). 

 

 Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

 Về án phí: 
 

 Bà Võ Thị L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Nguyễn Ngọc P phải chịu 6.850.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
 

 Các đƣơng sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc từ ngày bản án đƣợc niêm yết theo quy định. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đƣơng sự; Thẩm phán- Chủ toạ phiên tòa 

- VKS HCL;  

- Toà án Tỉnh;  

- Lƣu (HS).  

 (đã ký) 

 Trần Hữu Hà 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
   

   
      

 

Bản án số: 07/2020/DS-ST 
 

Ngày 07-07-2020 
 

V/v “Tranh chấp đòi lại tài sản 
 

và nghĩa vụ thanh toán tiền biêu” 
 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Duẩn 

 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Hạnh và bà Bùi Thị Cẩm 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Hòa – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Văn Hùng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 07 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 95/2019/TLST-DS ngày 04 tháng 12 năm 

2019 về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản và nghĩa vụ thanh toán tiền biêu” theo 

 

Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐXXST - DS ngày 04 tháng 05 năm 

2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 142/2020/QĐ ST-DS ngày 22/05/2020, Quyết 

định hoãn phiên tòa số 17/2020/QĐST – DS ngày 17/06/2020, giữa các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Tô Thị P; 
 

Địa chỉ: Tổ dân phố K, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 

 Bị đơn: Bà Huỳnh Thị B; 



 

 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố N, phƣờng Phổ V, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 

- Ông Huỳnh Văn U, 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố K, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- bà Lê Thị Thu T 

 

- Bà Lê Thị Thu T1 

 

- Ông Lê Hoài G 

- Ông Lê Hoài Đ 

 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố N, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng 

Ngãi. - Bà Lê Thị Thu C 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố A, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 Trong đơn khởi kiện ngày 11/10/2019, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

22/11/2019 và quá trình tố tụng tại Tòa án nguyên đơn bà Tô Thị P trình bày: 

 

Vào tháng 1/2013, bà có tham gia chơi một dây biêu do bà Huỳnh Thị B làm 

chủ biêu (hụi, họ, phƣờng), dây biêu gồm có 16 ngƣời tham gia, trong dây biêu này 

bà tham gia một chân biêu, hàng tháng đóng tiều biêu là 2.000.000 đồng ; bà đóng 

tiền biêu hàng tháng đầy đủ, bà là ngƣời hốt biêu cuối cùng của dây biêu, khi bà đến 

hốt biêu thì bà B nói không có tiền, nên viết giấy nợ bà số tiền 32.000.000 đồng. 

 

Ngoài ra, trong quá trình chơi biêu bà B có vay tiều của bà hai lần. Lần thứ 

nhất vào tháng 5/2013, số tiền vay 30.000.000 đồng, mục đích vay bà B nói về để 

buôn bán làm ăn; lần thứ hai vào tháng 5/2014, số tiền vay là 30.000.000 đồng, mục 

đích vay bà B nói về đáo nợ ngân hàng rồi vay lại tiền trả cho bà, nhƣng bà B không 

trả mà bỏ đi khỏi địa phƣơng. Đến năm 2016, bà cùng một số ngƣời khác gửi đơn đến 

Công an tỉnh Quảng Ngãi tố cáo bà B vay mƣợn tiền không trả; sau đó Công an tỉnh 

Quảng Ngãi mời bà B về làm việc, bà B thừa nhận có nợ bà số tiền tham gia chơi 

biêu và tiền vay là 92.000.000 đồng, nhƣng bà cho lại bà B tiền lãi của tiền biêu 

2.000.000 đồng, số tiền còn lại bà B viết giấy mƣợn của bà 90.000.000 đồng và hứa 

hàng tháng trả cho bà là 2.000.000 đồng, giấy viết vào ngày 02/03/2016, nhƣng bà B 

chƣa trả cho bà. Nay bà yêu cầu bà Huỳnh Thị B có nghĩa vụ trả lại cho bà và ông 

Huỳnh Văn U số tiền tham gia chơi biêu và tiền vay là 90.000.000 đồng, không yêu 

cầu tính lãi suất. 

 

 Bị đơn : Bà Huỳnh Thị B không có lời trình bày. 

 

 Tại biên bản làm việc ngày 9/04/2020, biên bản ghi lời khai ngày 

23/04/2020, và quá trình tố tụng tại Tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Huỳnh Văn U trình bày: Ông là chồng của bà Tô Thị P, tại các lời khai trƣớc đây ông 

trình bày số tiền 90.000.000 đồng bà B nợ là tiền vay, nhƣng qua làm việc tại Tòa án 

và tài liệu, chứng cứ đã thu thập đƣợc thể hiện khoản tiền bà B nợ là tiền biêu và tiền 

vay. Do vây, việc bà P tham gia chơi biêu và cho bà B vay tiền ông hoàn toàn thống 

nhất theo lời trình bày của bà Tô Thị P, ông không có ý kiến gì thêm. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Thu T, bà Lê Thị Thu T1, ông 

Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà Lê Thị Thu C không có lời trình bày. 

 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

 

1. Việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

 



 

 

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thƣ ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án: 

 

+ Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong thời gian chuẩn bị xét xử: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng theo các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. 



 

 

 Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa: Hội đồng 

xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 

về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

 

- Việc tuân theo pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng dân sự trong quá trình 

giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: 

 

 Đối với nguyên đơn chấp hành đúng theo quy định tại Điều 70, 71 Bộ luật tố 

tụng Dân sự. 

 

 Đối với bị đơn chƣa chấp hành đúng theo quy định tại Điều 70, 72 Bộ luật tố 

tụng Dân sự. 

 

 Đối với ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn U chấp hành 

đúng theo quy định tại Điều 70, 73 Bộ luật tố tụng Dân sự; bà Lê Thị Thu T, bà Lê 

Thị Thu T1, ông Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà Lê Thị Thu C chƣa chấp hành đúng 

theo quy định tại Điều 70, 73 Bộ luật tố tụng Dân sự; 

 

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

 

Căn cứ các Điều 166, 228, Điều 471, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 16, 

24, 29 Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; các Điều 27, 30, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tô Thị P, buộc bà Huỳnh Thị B phải 

có nghĩa vụ trả cho bà Tô Thị P và ông Huỳnh Văn U số tiền là 90.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Huỳnh Thị B, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Lê Thị Thu T, bà Lê Thị Thu T, ông Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà Lê 

Thị Thu C đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên 

tòa không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử 

vắng mặt bị đơn và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 
 

 Về quan hệ pháp luật: Theo đơn khởi kiện ngày 11/10/2019, đơn khởi kiện 

bổ sung ngày 22/11/2019 bà Tô Thị P yêu cầu bà Huỳnh Thị B trả lại số tiền 

90.000.000 đồng theo giấy mƣợn tiền ngày 02/03/2016. Do đó Tòa án xác định quan 



 

 

hệ tranh chấp đòi lại tài sản, nhƣng quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ thấy rằng số 

tiền bà B nợ bà P, ông U có một khoảng tiền đƣợc phát sinh từ giao dịch tiền biêu. Do 

vậy, Hội đồng xét xử bổ sung thêm quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp đòi lại tài sản 

và nghĩa vụ thanh toán tiền biêu”. 

 

 Về nội dung: Xét yêu cầu của bà Tô Thị P Hội đồng xét xử thấy rằng: Vào 

tháng 1/2013, bà Tô Thị P có tham gia chơi một dây biêu do bà Huỳnh Thị B làm chủ 

biêu, trong dây biêu này bà P tham gia một chân biêu hàng tháng đóng tiều biêu là 



 

 

2.000.000 đồng. Ngoài ra, trong thời gian chơi biêu bà B có vay tiền của bà bà P hai 

lần với số tiền 60.000.000 đồng. Việc bà P tham gia chơi biêu và cho bà B vay tiền 

đƣợc bà B thừa nhận tại biên bản ghi lời khai bà Huỳnh Thị B ngày 11/12/2015 của 

cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Nhƣ vậy, có căn cứ xác định năm 

2013 và 2014 giữa bà P với bà bà B có xác lập hợp đồng vay tài sản và tham gia chơi 

biêu với nhau. Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP 

ngày 27/11/2006 của Chính Phủ thì “Trong trường hợp chủ họ đã thu các phần họ 

của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu 

của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho 

thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có” và theo quy định tại khoản 1 Điều 474 

Bộ luật Dân sự năm 2005 (khoản 1 Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015) thì “ Bên vay 

tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng 

loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Do không trả 

đƣợc tiền nợ vay và nợ biêu, nên ngày 02/03/2016, bà B viết giấy mƣợn bà P số tiền 

90.000.000 đồng và hứa mỗi tháng trả cho bà P là 2.000.000 đồng. Nhƣng từ khi viết 

giấy nợ đến nay bà B không thực hiện theo thỏa thuận, đã vi phạm nghĩa vụ, nên bà P 

khởi kiện yêu cầu bà B có nghĩa vụ trả lại số tiền 90.000.000 đồng là có căn cứ, Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 
 

Tuy nhiên, số tiền bà B nợ bà P trong thời kỳ hôn nhân giữa bà B và ông Lê M 

(chồng bà B) đang tồn tại, theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình thì 

“Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định tại các điều 24, 

25 và 26 của luật này”; nhƣng ông Lê M đã chết vào năm 2016. Mặt khác, bà P 

không yêu cầu ông Lê M và các con của bà B, ông M có nghĩa vụ trả nợ. Do vậy, Hội 

đồng xét xử buộc bà Huỳnh Thị B có nghĩa vụ trả cho bà Tô Thị P, ông Huỳnh Văn 

U số tiền 90.000.000 đồng là có căn cứ. 
 

[4] Về tiền lãi bà Tô Thị P không yêu cầu, nên Hội đồng xét xử không xem 
 

xét. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Huỳnh Thị B phải chịu là 4.500.000 đồng. Bà 

Tô Thị Ph là ngƣời cao tuổi đƣợc miễn nộp tiền tạm ứng án phí, nên không hoàn trả 

lại tiền tạm ứng án phí. 

 

 Đề nghị của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ phù hợp 

với nhận định trên nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 235, 266, 

271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 256, 479 Bộ luật Dân sự năm 

2005 (Điều 166, Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015); khoản 1 Điều 29 Nghị định số 



 

 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 (Điều 23 Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP ngày 

19/02/2019) của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; Điều 27, 30 Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tô Thị P. Buộc bà Huỳnh Thị B phải có 

nghĩa vụ trả cho bà Tô Thị P và ông Huỳnh Văn U số tiền là 90.000.000đ (chín mƣơi 

triệu đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

2. Về án phí: Bà Huỳnh Thị B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 4.500.000 

đồng. Bà Tô Thị P là ngƣời cao tuổi đƣợc miễn nộp tiền tạm ứng án phí, nên không 

hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí. 
 

3. Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đƣơng sự vắng mặt tại phiên 

tòa đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhân đƣợc bản án 

hoặc bản án đƣợc niêm yết theo quy định của pháp luật. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 VKSND thị xã Đức Phổ; 

 

 Chi cục THADS thị xã Đức Phổ; 

 



 

 

 Các đương sự; 

 

- Lưu hồ sơ, lưu án văn; Nguyễn Văn Duẩn 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HUYỆN NGỌC HIỂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH CÀ MAU  
    

 

Bản án số: 14/2020/DS-ST 

 

Ngày: 19-6-2020 

 

V/v: “Tranh chấp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Nghi. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Trần Minh Trí. 

Ông Hồng Chí Tín. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Nhƣ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 21/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 

2020 về việc“Tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

14/2020/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 5 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

11/2020/QĐST-DS, ngày 01 tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1962. 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 

 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 

1958 (có mặt). 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp Đ, xã T, huyện N, tỉnh C. 

 

Bị đơn: Bà Nguyễn Ngọc A (vắng mặt). 



 

 

 

Ông Bùi Văn T (Bùi Trƣờng G) (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 12 năm 2019 ông Nguyễn Văn S trình bày: 

Từ năm 2000, ông có mở hụi nhằm góp vốn phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa 

phƣơng. Bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn T có tham gia chơi hụi do ông 
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làm chủ. Đến tháng 4/2015 chốt hụi lại thì bà A, ông T còn nợ ông số tiền 

31.500.000 đồng. 
 

Trong thời gian bà A, ông T tham gia chơi hụi, khi bà A, ông T hốt hụi ông 

đều giao đầy đủ tiền hụi. Tuy nhiên, khi ông đến gom tiền hụi thì bà A, ông T không 

có thiện chí muốn trả nên ông yêu cầu bà A, ông T trả số tiền hụi còn nợ là 

31.500.000 đồng. 

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của ông S, bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Bà thống nhất với yêu cầu của ông S yêu cầu Tòa án buộc bà Nguyễn Ngọc A và 

ông Bùi Văn T trả cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ là 31.500.000 đồng 

đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Văn S khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn 

Ngọc A và ông Bùi Văn T địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C trả số tiền hụi 

còn nợ. Xét đây là quan hệ dân sự về việc tranh chấp hụi nên yêu cầu của ông S 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của 

Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 

Bị đơn bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn T đã đƣợc Tòa án triệu tập tham 

gia phiên tòa hợp lệ đến lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không lý do. Căn cứ vào 

quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt đối với bà 

A, ông T. 

 

 Về nội dung: Ông Nguyễn Văn S xác định bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi 

Văn T có tham gia chơi hụi do ông S làm chủ và đến tháng 4/2015 giữa ông S và bà A, 

ông T có chốt nợ lại thì bà A, ông T còn nợ số tiền hụi là 31.500.000 đồng nhƣng từ khi 

chốt hụi thì bà A, ông T không thanh toán cho ông S số tiền hụi còn nợ nên ông S yêu 

cầu bà A, ông T trả số tiền hụi còn nợ là 31.500.000 đồng. Đối với bà Nguyễn Ngọc A 

và ông Bùi Văn T đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tống tụng thông báo cho 

bà A, ông T biết việc ông S khởi kiện yêu cầu trả tiền hụi còn nợ nhƣng bà A, ông T 

không có ý kiến gì đối với yêu cầu của ông S. Đồng thời, trong quá trình giải quyết vụ 

án bà Hồng là đại diện theo ủy quyền của ông S có nộp cho Tòa án huyện Ngọc Hiển 

bản án số: 12/2019/HS-ST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thể hiện 

bà Loan là những hụi viên còn nợ tiền hụi của ông S. Từ đó, có cơ sở xác định việc 

tham gia chơi hụi giữa ông S với bà A, ông T là thực tế có xảy ra 
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và bà A, ông T còn nợ tiền hụi của ông S số tiền 31.500.000 đồng. Do đó, yêu cầu 

của ông S có cơ sở đƣợc chấp nhận. 
 

Buộc bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn T (Bùi Trƣờng Giang) thanh toán 

cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ 31.500.000 (Ba mƣơi mốt triệu năm trăm) 

đồng. 
 

 Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải 

chịu. Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 

787.000 đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006076 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá ngạch 

bà Nguyễn Thị Loan phải chịu 1.575.000 đồng, bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn 

T có nghĩa vụ nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

khi án có hiệu lực pháp luật. 

 

 Về quyền kháng cáo: Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 144, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 và Điều 280 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; 
 

Áp dụng các Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự; 
 

Áp dụng Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn S về việc yêu cầu bà 

Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn T (Bùi Trƣờng Giang) thanh toán tiền hụi còn nợ. 
 

Buộc bà Nguyễn Ngọc A và ông Bùi Văn T (Bùi Trƣờng Giang) thanh toán 

cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ là 31.500.000 (Ba mƣơi mốt triệu năm 

trăm) đồng. 
 



 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 
 

Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải chịu. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 
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787.000 đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006076 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá ngạch 

bà Nguyễn Ngọc A, ông Bùi Văn T (Bùi Trƣờng Giang) phải chịu 1.575.000 đồng, 

bà A và ông T có nghĩa vụ nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, 

tỉnh Cà Mau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc quy định tại điều 30 của Luật Thi hành án dân 

sự. 
 

Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 

 Các đƣơng sự; 

 VKSND huyện Ngọc Hiển; 

 Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển; 

 

 TAND tỉnh Cà Mau; 

 Lƣu hồ sơ, văn thƣ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nghi 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   

 

 

Bản án số: 43/2020/DS-ST 

Ngày: 27-8-2020 

“V/v Tranh chấp nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhập. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh. 

Ông Nguyễn Thành Thật. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Ông Cao 

Thế Lĩnh – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 20/2020/TLST-DS, ngày 

21/02/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

49/2020/QĐXXST-DS, ngày 30 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Hà Thị T - sinh năm 1958 (có 

mặt); Địa chỉ: ấp A, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974; Bà Phạm Thị N - sinh năm 

1973 (đều vắng mặt). 

 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên 

đơn bà Hà Thị T trình bày: 
 



 

 

Bà bắt đầu tham gia chơi hụi của bà Phạm Thị N và ông Trần Văn U từ 

năm 2012, tất cả các dây hụi trƣớc đều đã mãn và hốt xong. Vào năm 2016, bà 

tiếp tục tham gia chơi 16 chân hụi trong 10 dây hụi do vợ chồng bà Phạm Thị N 

và ông Trần Văn U làm chủ, các chân hụi này đều chƣa mãn, bà chƣa hốt hụi, 

nhƣng vợ chồng bà N và ông U tuyên bố ngƣng hụi, cụ thể gồm các dây hụi sau: 
 

 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 05/02/2017 al, có 34 chân, bà 

chơi 02 chân, bà đã đóng 22 lần đƣợc số tiền 44.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 

 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 09/4/2017 al, có 28 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 19 lần đƣợc số tiền 19.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 10/4/2017 al, có 28 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 19 lần đƣợc số tiền 38.000.000đ (tính theo hụi chết). 
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 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 20/6/2017 al, có 32 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 17 lần đƣợc số tiền 17.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Áp hụi ngày 30/8/2017 al, có 30 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 16 lần đƣợc số tiền 16.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Áp hụi ngày 24/9/2016 al, có 32 chân, bà chơi 

 

 chân, bà đã đóng 27 lần đƣợc số tiền 27.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Áp hụi ngày 05/02/2017 al, có 34 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 22 lần đƣợc số tiền 33.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Áp hụi ngày 10/4/2017 al, có 35 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 19 lần đƣợc số tiền 19.000.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Áp hụi ngày 20/6/2017 al, có 32 chân, bà chơi 

 

 chân, bà đã đóng 17 lần đƣợc số tiền 8.500.000đ (tính theo hụi chết). 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Áp hụi ngày 30/8/2017 al, có 30 chân, bà chơi 

 chân, bà đã đóng 16 lần đƣợc số tiền 8.000.000đ (tính theo hụi chết). 

Tổng cộng số tiền kê theo 16 chân hụi trên là 229.500.000đ, nhƣng trong 

 

 chân hụi trên, có 05 chân hụi là hụi do bà mua của vợ chồng bà N (04 chân hụi 

500.000đ và 01 chân hụi 1.000.000đ) nên tổng cộng số tiền đúng ra phải là 

262.000.000đ nhƣng khi bà N tuyên bố ngƣng hụi, bà có đến gặp bà N để chốt 

nợ thì bà N tự viết biên nhận cho bà là vợ chồng bà N còn nợ bà số tiền 

236.000.000đ. Về đến nhà bà mới phát hiện ra thiếu số tiền của 05 chân hụi mua 

và chênh lệch số tiền là 26.000.000đ, bà có đến gặp bà N yêu cầu viết lại biên 

nhận thì bà N không đồng ý nên bà thống nhất số tiền theo biên nhận là 

236.000.000đ. Đối với số tiền nợ hụi trên, bà đã nhiều lần đến yêu cầu vợ chồng 

bà Nợ, ông U trả nợ nhƣng ông U, bà N chỉ cam kết và hứa hẹn nhƣng không 

thực hiện. 

 

Tại phiên tòa, bà Hà Thị T yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm Thị N 

và ông Trần Văn U phải trả cho bà số tiền nợ hụi là 236.000.000đ (hai trăm ba 

mƣơi sáu triệu đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 

 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản ghi lời 

khai ngày 08/5/2020, bị đơn bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U trình bày: 

 

Bà N, ông U thừa nhận: Bà T có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông bà làm 

chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ bà T kê ra là đúng. Ông bà 

cũng thừa nhận số tiền hụi hiện nay còn nợ bà T là 236.000.000đ (hai trăm ba 

mƣơi sáu triệu đồng). Nhƣng ông bà cho rằng, hiện nay hụi bể, vợ chồng ông bà 



 

 

nợ nhiều ngƣời nên không có khả năng trả nợ một lần theo yêu cầu của bà T nên 

xin bà T giảm số tiền trên còn lại là 200.000.000đ và ông bà xin trả dần mỗi năm 

là 40.000.000đ, cứ 06 tháng trả 20.000.000đ cho đến khi hết nợ. 

 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 

 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn không 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
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 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471, 688 Bộ luật 

dân sự 2015, Điều 18, Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

bà Hà Thị T buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho bà 

Hà Thị T số tiền nợ hụi là 236.000.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên bà Hà Thị T khởi kiện bà Phạm Thị 

N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải quyết 

là đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015. 

 

Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U với tƣ cách là bị đơn vắng mặt lần thứ 2 

nhƣng không có lý do. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ 

án, căn cứ Điều 227 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 

 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2016, giữa bà Hà Thị T và bà Phạm 

Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, ông U 

làm chủ hụi, bà T là thành viên trong các dây hụi: Dây hụi 1.000.000đ/tháng, hụi 

áp ngày 05/02/2017 al; Dây hụi 1.000.000đ/tháng: hụi áp ngày 09/4/2017 al; 

Dây hụi 1.000.000đ/tháng: hụi áp ngày 10/4/2017 al; Dây hụi 1.000.000đ/tháng: 

hụi áp ngày 20/6/2017 al; Dây hụi 1.000.000đ/tháng: hụi áp ngày 30/8/2017 al; 

Dây hụi 500.000đ/tháng: hụi áp ngày 24/9/2016 al; Dây hụi 500.000đ/tháng: hụi 

áp ngày 05/02/2017 al; Dây hụi 500.000đ/tháng: hụi áp ngày 10/4/2017 al; Dây 

hụi 500.000đ/tháng: hụi áp ngày 20/6/2017 al và dây hụi 500.000đ/tháng: hụi áp 

ngày 30/8/2017 al. Quá trình chơi hụi, bà T thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi 

của 16 chân hụi trên cho đến khi vợ chồng bà N ngƣng xổ hụi. Tuy nhiên, từ khi 

ngƣng xổ hụi đến nay, vợ chồng bà N vẫn chƣa giao tiền hụi đầy đủ cho bà T 

nên bà T khởi kiện đòi lại số tiền nợ hụi 236.000.000đ. Xét về nội dung và hình 

thức hợp đồng góp hụi nhƣ trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp 

theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành. 

 

 Xét yêu cầu của bà T buộc vợ chồng bà N, ông U phải trả số tiền nợ hụi 

là 236.000.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà N, ông U đều thừa nhận số tiền 

hụi còn nợ lại bà T là 236.000.000đ nhƣng hẹn trả dần mỗi năm 40.000.000đ, 06 



 

 

tháng trả 20.000.000đ cho đến khi hết nợ. HĐXX thấy rằng, bà N, ông U không 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả nợ dần của ông bà cũng 

không đƣợc bà T đồng ý cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T và 

buộc bà N, ông U có trách nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho bà T là phù hợp. 

 

 Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 11.800.000đ (236.000.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện 

này. 
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Bà Hà Thị T đƣợc nhận lại số tiền đã nộp tạm ứng án phí là 5.900.000đ 

(năm triệu, chín trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0008782, ngày 21/02/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18, Điều 23 

Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 

phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà Thị T. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho bà Hà Thị T số 

tiền 236.000.000đ (hai trăm ba mƣơi sáu triệu đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà T cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu 

án phí dân sự có giá ngạch là 11.800.000đ (mƣời một triệu, tám trăm nghìn 

đồng). 

 

Bà Hà Thị T đƣợc nhận lại số tiền 5.900.000đ (năm triệu, chín trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008782, ngày 21/02/2020 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 27/8/2020. 

 

Đƣơng sự vắng mặt tại phiên thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 



 

 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

- VKSND huyện G;  

- Chi cục THADS huyện G; Đã ký 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án;  

 Nguyễn Kim Nhập 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 42/2020/DS-ST 

Ngày: 27-8-2020 

“V/v Tranh chấp nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhập. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh. 

Ông Nguyễn Thành Thật. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Ông Cao 

Thế Lĩnh – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 18/2020/TLST-DS, ngày 

21/02/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

47/2020/QĐXXST-DS, ngày 30 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Dƣơng Thị N - sinh năm 1957 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974; Bà Phạm Thị N - sinh năm 

1973 (đều vắng mặt). 

 

Cùng địa chỉ: Ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên 

đơn bà Dương Thị N trình bày: 
 



 

 

Vào năm 2017, bà có tham gia chơi 01 chân hụi do vợ chồng bà Phạm Thị 

N và ông Trần Văn U làm chủ. Dây hụi 1.000.000đ/tháng, hụi áp ngày 

09/4/2017 âm lịch, có 28 chân, bà chơi 01 chân, bà đóng đƣợc 20 lần, bà bỏ hụi 

hốt với giá 760.000đ nhƣng vợ chồng bà N không chung hụi cho bà, sau đó đến 

ngày 09/11/2018 thì vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, dây hụi này vẫn chƣa 

mãn. Hai bên thỏa thuận, vợ chồng bà N, ông U còn nợ bà số tiền 20.000.000đ 

(tính theo hụi chết), vợ chồng bà N cam kết sẽ trả dần cho bà hàng tháng mỗi 

tháng là 1.000.000đ nhƣng sau đó vợ chồng bà N không thực hiện nhƣ đã hứa. 

Bà đến nhà đòi rất nhiều lần nhƣng vợ chồng bà N hẹn hết lần này đến lần khác 

mà không trả. 
 

Tại phiên tòa, bà Dƣơng Thị N yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm 
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Thị N và ông Trần Văn U phải trả cho bà số tiền nợ hụi là 20.000.000đ (hai 

mƣơi triệu đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản ghi lời 

khai ngày 03/3/2020, 30/6/2020 bị đơn bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U trình 

bày: 
 

Bà N, ông U thừa nhận: Bà N có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông bà làm 

chủ. Chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ bà N kê ra là đúng. Ông bà cũng 

thừa nhận số tiền hụi hiện nay còn nợ bà N là 20.000.000đ (hai mƣơi triệu 

đồng). Nhƣng ông bà cho rằng có thỏa thuận với bà N cùng vợ ông P (ở lô 7) do 

vợ ông P nợ tiền hụi vợ chồng ông bà, ba bên thống nhất vợ ông P sẽ chịu trách 

nhiệm trả số tiền 20.000.000đ cho bà N và trả dần mỗi tháng 1.000.000đ. 
 

Nhƣng nay, bà N không đồng ý và cho rằng phần tiền ông bà cùng bà N 

thỏa thuận là số tiền hụi của con gái bà N là Nguyễn Thị Bích N, còn chân hụi 

bà N kiện vợ chồng ông bà là chân hụi của bà N nên ông bà thống nhất sẽ chịu 

trách nhiệm trả số tiền hụi cho bà N, còn vợ ông P ông bà sẽ thỏa thuận lại, nếu 

không thỏa thuận đƣợc thì ông bà sẽ khởi kiện bà vợ ông P thành vụ kiện khác. 

Ông bà không yêu cầu đƣa bà vợ ông P vào tham gia trong vụ kiện này. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn không 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471, 688 Bộ luật 

dân sự 2015; Điều 18, Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của 

Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

bà Dƣơng Thị N buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho 

bà Dƣơng Thị N số tiền nợ hụi là 20.000.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 



 

 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên bà Dƣơng Thị N khởi kiện bà Phạm 

Thị N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải 

quyết là đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

 

Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U với tƣ cách là bị đơn vắng mặt lần thứ 2 

nhƣng không có lý do. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ 

án, căn cứ Điều 227 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 

 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2017, giữa bà Dƣơng Thị N và bà 

Phạm Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, 

ông U làm chủ hụi, bà N là thành viên trong dây hụi 1.000.000đ/tháng, áp ngày 
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09/4/2017 âm lịch. Quá trình chơi hụi, bà N thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi 

của 01 dây hụi trên cho đến khi vợ chồng bà N ngƣng xổ hụi. Sau đó, hai bên có 

thỏa thuận bà N và ông U sẽ trả dần hàng háng cho bà N mỗi tháng là 

1.000.000đ. Tuy nhiên, vợ chồng bà N không thực hiện đúng theo thỏa thuận 

trên đến nay vẫn chƣa giao bất kỳ khoản tiền hụi nào cho bà N nên bà N khởi 

kiện đòi lại số tiền nợ hụi 20.000.000đ. Xét về nội dung và hình thức hợp đồng 

góp hụi nhƣ trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp theo Điều 471 

Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành. 
 

 Xét yêu cầu của bà N buộc vợ chồng bà N, ông U phải trả số tiền nợ hụi 

là 20.000.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà N, ông U đều thừa nhận số tiền 

hụi còn nợ lại bà N là 20.000.000đ nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng là 1.000.000đ 

cho đến khi hết nợ. HĐXX thấy rằng, bà N, ông U không thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại 

Điều 18 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả dần của ông bà cũng không đƣợc bà N đồng ý 

cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N và buộc bà N, ông U có trách 

nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho bà N là phù hợp. 

 

 Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 1.000.000đ (20.000.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện này. 

 

Bà Dƣơng Thị N đƣợc nhận lại số tiền đã nộp tạm ứng án phí là 500.000đ 

(năm trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0008781 ngày 21/02/2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện G. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18, Điều 23 

Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 

phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Dƣơng Thị N. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho bà Dƣơng Thị N 

số tiền nợ hụi là 20.000.000đ (hai mƣơi triệu đồng). 
 



 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà N cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu 

án phí dân sự có giá ngạch là 1.000.000đ (một triệu đồng). 

 

Bà Dƣơng Thị N đƣợc nhận lại số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) 

tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008781, ngày 21/02/2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
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 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 27/8/2020. 

 

Đƣơng sự vắng mặt tại phiên thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện G; 

 

 Chi cục THADS huyện G; 

 Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Đã ký 

 

 

Nguyễn Kim Nhập 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bản án số: 208/2020/DS-PT 

Ngày 20-8-2020 
 

V/v tranh chấp tiền hụi 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Thanh Trúc 
 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Ngọc Mai 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng 
 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hùng Cƣờng - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dƣơng. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông 

 

Bà Đặng Hà Nhung – Kiểm sát viên. 
 

Trong các ngày 18 và 20 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dƣơng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 195/2020/TLPT-DS 

ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc “tranh chấp tiền hụi”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 03 tháng 3 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dƣơng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 216/2020/QĐPT-DS, ngày 

06 tháng 7 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: 
 



 

 

 Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1975; địa chỉ: Số 62, tổ 3, ấp H, xã M, huyện 

D, tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Bà Phan Thị H, sinh năm 1943; địa chỉ: Số 111, tổ 4, ấp H, xã M, huyện D, 

tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1955; địa chỉ: Số 106, tổ 4, ấp H, xã M, huyện 

D, tỉnh Bình Dƣơng. 
 

 Bị đơn: 
 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc N, sinh năm 1966; 

 

 Ông Đồng Quang N1, sinh năm 1964; 
 

Cùng địa chỉ: Số 28, tổ 2, ấp H, xã M, huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 



 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

 Bà Bùi Thị H1, sinh năm 1991; địa chỉ: Số 28, tổ 2, ấp H, xã M, huyện D, 

tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Bà Nguyễn Lê Hồng P, sinh năm 1990; địa chỉ: Số 28, tổ 2, ấp H, xã M, 

huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Ông Bùi Văn G, sinh năm 1965; địa chỉ: Ấp H, xã M, huyện D, tỉnh Bình 

 

Dƣơng. 

 

 Bà Võ Thị G1, sinh năm 1963; địa chỉ: Số 106, ấp H, xã M, huyện D, tỉnh 

Bình Dƣơng. 

 

 Bà Nguyễn Thị Thanh T1, sinh năm 1992; địa chỉ: Số 106, ấp H, xã M, 

huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Bà Nguyễn Thị Thanh T2, sinh năm 1994; địa chỉ: Số 106, ấp H, xã M, 

huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 
 

 Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị Phƣơng H, sinh năm 1977; địa chỉ: G, 

Sunview Town, Blook Diamond 9-12A, phƣờng H1, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 26/9/2016, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 

04/12/2016, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn ông Nguyễn Văn P 

trình bày: 
 

Bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 làm chủ hụi còn ông P là thành 

viên chơi hụi. Trong các năm 2014 - 2015, ông P tham gia tất cả 04 dây hụi do bà N và 

ông N1 làm chủ hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi thứ nhất: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, mở 

ngày 30/9/2014 (âm lịch), mỗi phần hụi 1.000.000 đồng, dây hụi có 21 phần hụi. Ông 

P tham gia 02 phần hụi, ông P góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 

đƣợc số tiền là 36.000.000 đồng. Tháng 3 năm 2016 bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 

 

 Dây hụi thứ hai: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, mở ngày 

15/01/2015, mỗi phần hụi 1.000.000 đồng, hụi có 20 phần hụi. Ông P tham gia 02 

phần. Ông P góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 03 năm 2016 đƣợc 14 tháng với số 

tiền là 28.000.000 đồng. Tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 



 

 

 

 Dây hụi thứ ba: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, mở ngày 

10/5/2015, mỗi phần hụi 1.000.000 đồng, hụi có 20 phần hụi. Ông P tham gia 02 phần. 

Ông P góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 đƣợc 10 tháng với số tiền 

là 20.000.000 đồng. Tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 

 

 Dây hụi thứ tư: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, mở ngày 

20/6/2014, mỗi phần hụi 1.000.000 đồng, hụi có 23 phần hụi. Ông P tham gia 03 phần. 

Ông P góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 đƣợc 22 tháng với số tiền 

66.000.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng cho bà N và trừ luôn 01 tháng hụi chết còn 

lại mà ông P phải đóng cho đến khi kết thúc hụi và bà N đã giao đƣợc số tiền 
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30.000.000 đồng thì số tiền bà N còn nợ lại là 30.150.000 đồng. Tháng 3 năm 2016, bà 

N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 
 

Tổng số tiền hụi mà ông P đã đóng cho bà N là 114.150.000 đồng. Ông P yêu 

cầu bà N và ông N1 phải trả số tiền còn lại 60% tƣơng ứng với số tiền gốc thực tế mà 

ông P đã góp hụi là 68.490.000 đồng. 
 

Ông P xác định việc làm chủ hụi của bà N và ông N1 cũng nhƣ việc chơi hụi 

của ông P chủ yếu là dựa vào lòng tin lẫn nhau. Bà N và ông N1 làm chủ hụi không 

lập danh sách hụi viên (sổ cái) để theo dõi cũng nhƣ sổ hụi con giao cho mỗi hụi viên 

giữ. Việc kêu hụi, khui hụi và thu tiền hụi là do bà N tự thực hiện chứ ông P cũng 

không đến để khui hụi. Đến ngày khui hụi thì bà N báo cho ông P số tiền hụi phải đóng 

là bao nhiêu thì ông P đóng nhƣ thế chứ không lập giấy giao nhận gì. Sau khi ông P 

đóng tiền hụi cho bà N thì ông P có tự lập sổ theo dõi việc đóng hụi riêng cho mình 

nên biết đƣợc việc chơi hụi nhƣ trên. Ông P chỉ biết dây hụi đó là bao nhiêu tiền và 

bao nhiêu phần chứ từng thành viên cụ thể mỗi dây hụi là ai thì ông P không biết. Việc 

đứng ra làm chủ hụi do bà N đứng ra làm nhƣng quá trình thu gom tiền hụi thì có ông 

N1 đứng ra thực hiện. 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 26/9/2016, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 

04/12/2016, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn ông Nguyễn Văn T 

trình bày: 
 

Bà N và ông N1 làm chủ hụi còn ông T là thành viên chơi hụi. Ông T tham gia 

tất cả 02 dây hụi do bà N và ông N1 làm chủ hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi thứ nhất: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, hụi mở 

ngày 30/9/2014, hụi 1.000.000 đồng, hụi có 21 phần hụi. Ông T tham gia chơi 02 

phần. Ông T góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 là 18 tháng với tổng 

số tiền (tiền gốc) là 21.228.000 đồng còn nếu tính tròn số mỗi phần hụi 1.000.000 

 

đồng thì đƣợc số tiền 36.000.000 đồng. Đến tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 tuyên 

bố úp hụi. 

 

 Dây hụi thứ hai: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, hụi mở 

ngày 05/9/2015, hụi 1.000.000 đồng, hụi có 20 phần hụi. Ông T tham gia chơi 02 

phần. Ông T góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 đƣợc 06 tháng với số 

tiền (tiền gốc) là 7.200.000 đồng còn nếu tính tròn số mỗi phần hụi là 1.000.000 

 

đồng thì đƣợc số tiền là 12.000.000 đồng. Đến tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 

tuyên bố úp hụi. 
 

Tổng số tiền thực tế (tiền gốc) ông T đã đóng cho bà N và ông N1 là 28.828.000 

đồng, còn nếu tính tròn số mỗi phần hụi là 1.000.000 đồng thì đƣợc số tiền là 



 

 

48.000.000 đồng. Ông T yêu cầu bà N và ông N1 phải trả số tiền còn lại 60% tƣơng 

ứng với số tiền gốc thực tế mà ông T đã góp hụi là 28.000.000 đồng. 
 

Ông T thống nhất ý kiến với ông P về việc làm chủ hụi của bà N và ông N1 

cũng nhƣ việc chơi hụi của ông T chủ yếu là dựa vào lòng tin lẫn nhau, không có tài 

liệu chứng cứ thể hiện. Sau khi ông T đóng tiền hụi cho bà N thì ông P có tự lập sổ 

theo dõi việc đóng hụi riêng cho mình nên biết đƣợc việc chơi hụi nhƣ trên. 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 25/10/2016, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Phan Thị H trình bày: 
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Bà N và ông N1 làm chủ hụi còn bà H là thành viên chơi hụi. Bà H tham gia tất 

cả 02 dây hụi do bà N và ông N1 làm chủ hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi thứ nhất: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, hụi mở 

ngày 30/9/2014, mỗi phần hụi là 1.000.000 đồng, hụi có 21 phần hụi. Bà H tham gia 

02 phần. Bà H góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 đƣợc 18 tháng với 

số tiền là 36.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế bà H đã góp cho bà N và ông N1 

là 21.228.000 đồng. Tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 

 

 Dây hụi thứ hai: Dây hụi mỗi tháng mở hụi một lần gọi là hụi tháng, hụi mở 

ngày 15/01/2015, mỗi phần hụi 1.000.000 đồng, hụi có 20 phần hụi. Bà H tham gia 03 

phần. Bà H góp hụi cho bà N và ông N1 đến tháng 02 năm 2016 đƣợc 14 tháng với số 

tiền là 42.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế bà H đã góp cho bà N và ông N1 là 

 

25.980.000 đồng. Tháng 3 năm 2016, bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi. 
 

Tổng số tiền thực tế (tiền gốc) bà H đã đóng cho bà N và ông N1 là 47.208.000 

đồng, còn nếu tính tròn số mỗi phần hụi là 1.000.000 đồng thì đƣợc số tiền là 

76.000.000 đồng. Bà H yêu cầu của bà N và ông N1 phải trả số tiền còn lại 60% tƣơng 

ứng với số tiền gốc thực tế mà bà H đã góp hụi là 45.600.000 đồng. 
 

Bà H thống nhất ý kiến với ông P, ông T về việc làm chủ hụi của bà N và ông 

N1 cũng nhƣ việc chơi hụi của bà H chủ yếu là dựa vào lòng tin lẫn nhau, không có tài 

liệu chứng cứ thể hiện. Sau khi bà H đóng tiền hụi cho bà N thì bà H có tự lập sổ theo 

dõi việc đóng hụi riêng cho mình nên biết đƣợc việc chơi hụi nhƣ trên. Ngoài ra, vào 

trƣa ngày 04/11/2016 (không N1hớ rõ cụ thể mấy giờ), bà H là con gái của bà H có 

mời bà N đến nhà bà H tại ấp H, xã M, huyện D để trao đổi, thống nhất cách giải quyết 

số tiền hụi mà bà N còn nợ lại của bà H. Tại cuộc nói chuyện, bà H đã dùng điện thoại 

ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa các bên. Tại cuộc nói chuyện, bà N thừa nhận nợ lại 

của bà H tổng số tiền 78.000.000 đồng, sau khi trừ số tiền 2.000.000 đồng tiền hụi chết 

thì bà N còn nợ số tiền 76.000.000 đồng. Bà N hứa với bà H và bà H rằng đến ngày 

25/11/2016 sẽ trả trƣớc cho bà H số tiền 26.000.000 đồng, còn lại số tiền 50.000.000 

đồng bà N sẽ trả góp, mỗi tháng có bao nhiêu thì đƣa bấy nhiêu, có ít đƣa ít, có nhiều 

thì đƣa nhiều, cụ thể là mỗi tháng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho đến khi 

hết nợ. 
 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N, ông Đồng Quang N1; Ngƣời có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị H1, bà Nguyễn Lê Hồng P đã đƣợc đƣợc Tòa án triệu 

tập hợp lệ trong suốt quá trình tố tụng nhƣng vắng mặt không có lý do. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2019 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Bùi Văn G trình bày: Trƣớc đây ông G có nhờ ông Nguyễn Văn P chơi giùm ông 
 



 

 

 01 dây hụi do bà N làm chủ hụi, dây hụi gồm 21 ngƣời tham gia, hụi 1.000.000 

đồng/tháng, khui vào ngày 30/9/2014. Ông G không trực tiếp chơi hụi, việc chơi hụi là 

ông P đứng ra ra chơi giùm. Hiện nay dây hụi này ông P đang khởi kiện ông N1 và bà 

N mà Tòa án huyện D đang thụ lý giải quyết. Số tiền hụi này ông G đã nhờ ông P chơi 

giùm ông G nên ông G và ông P sẽ tự giải quyết với nhau nên ông G không liên quan 

gì đến vụ án. Ông G đề nghị giải quyết vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng giải quyết 

vụ án. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2019 và tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị G1 trình bày: Bà G1 và ông P là vợ chồng, việc ông P 
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chơi hụi của bà N thì bà G1 có biết nhƣng bà G1 không liên quan gì đến dây hụi này, 

mọi việc chơi hụi là do ông P chơi. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2019 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà Nguyễn Thị Thanh T1 trình bày: Tranh chấp tiền hụi giữa ông P và bà N thì bà T1 

không biết, bà T1 không liên quan gì đến vụ án này. Bà T1 đề nghị giải quyết vắng 

mặt trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2019 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

bà Nguyễn Thị Thanh T2 trình bày: Bà T2 không liên quan gì đến vụ án này. Bà T2 đề 

nghị giải quyết vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án. 
 

Tại bản tự khai ngày 02/8/2019 người làm chứng bà Nguyễn Thị Phương H 

trình bày: Bà H có mối quan hệ là con gái của bà Phan Thị H. Khi bà H đƣợc biết mẹ 

của mình có tham gia chơi một số dây hụi do bà N làm chủ hụi, bà N tuyên bố úp hụi 

và còn nợ lại của bà H một số tiền nhƣng không trả nên cố tình hẹn gặp bà N để nói 

chuyện. 
 

Qua bà H, bà H đƣợc biết vào tháng 3 năm 2016, bà N tuyên bố úp hụi và còn 

nợ lại của bà H tổng số tiền 78.000.000 đồng. Vào trƣa ngày 04/11/2016 (không N1hớ 

rõ mấy giờ), bà H đã mời bà N đến nhà bà H tại ấp H, xã M, huyện D để nói chuyện về 

số tiền hụi mà bà N còn nợ lại của bà H. Tại cuộc nói chuyện, bà H đã dùng điện thoại 

ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai bên. Tại cuộc nói chuyện bà N thừa nhận nợ lại 

của bà H tổng số tiền 78.000.000 đồng, sau khi trừ số tiền 2.000.000 đồng tiền hụi chết 

thì bà N còn nợ số tiền 76.000.000 đồng. Bà N hứa với bà H và bà H là đến ngày 

25/11/2016 sẽ trả trƣớc cho bà H số tiền 26.000.000 đồng, còn lại số tiền 50.000.000 

đồng bà N sẽ trả góp, mỗi tháng có bao nhiêu thì đƣa bấy nhiêu, có ít đƣa ít, có nhiều 

thì đƣa nhiều, cụ thể là mỗi tháng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho đến khi 

hết nợ. Cuộc trò chuyện kết thúc, bà H đã sao đoạn ghi âm từ điện thoại ra đĩa và đƣa 

cho bà H, bà H cũng đã giao nộp chứng cứ là đĩa ghi âm cho Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dƣơng để làm cơ sở giải quyết vụ án. 
 

Tại các Bản án sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 07/3/2017; số 09/2017/DS-ST 

ngày 07/3/2017 và số 11/2017/DS-ST ngày 07/3/2017 của Tòa án nhân dân huyện D, 

tỉnh Bình Dương đã tuyên: 
 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Nguyễn Văn P, 

ông Nguyễn Văn T, bà Phan Thị H. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N trả cho ông Nguyễn Văn T số tiền 28.000.000 

đồng. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N trả cho ông Nguyễn Văn P số tiền 68.490.000 
 

đồng. 



 

 

 

Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N trả cho bà Phan Thị H số tiền 45.6000.000 đồng. 
 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Văn P 

và bà Phan Thị H đối với ông Đồng Quang N1. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, các nguyên đơn ông T, ông P, bà H và bị đơn bà N 

kháng cáo. 
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Tại các Bản án phúc thẩm số 120/2017/DS-PT ngày 29/6/2017; số 

133/2017/DS-PT ngày 21/7/2017 và số 134/2017/DS-PT ngày 21/7/2017 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên: Hủy các Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/DS-

ST ngày 07/3/2017; số 09/2017/DS-ST ngày 07/3/2017 và số 11/2017/DS-ST ngày 

07/3/2017 của Tòa án nhân dân huyện D; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện D giải 

quyết lại. 
 

Tại Bản án sơ thẩm số 06/2018/DS-ST ngày 08/02/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện D, tỉnh Bình Dương đã tuyên: 
 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về việc “tranh chấp tiền hụi” của bà 

Phan Thị H đối với bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 có trách nhiệm liên đới 

thanh toán cho bà Phan Thị H số tiền 45.000.000 đồng. 
 

2. Không chấp nhận đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cụ thể: 
 

2.1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T đối với bà 

Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 về việc “tranh chấp tiền hụi” với số tiền 

28.000.000 đồng. 
 

2.2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn P đối với bà 

Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 về việc “tranh chấp tiền hụi” với số tiền 

68.490.000 đồng. 
 

Ngoài ra, bản án còn quyết định các vấn đề liên quan đến đình chỉ yêu cầu khởi 

kiện, án phí và quyền kháng cáo. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn ông T, ông P và bị đơn ông N1, bà N 

kháng cáo. 
 

Tại Bản án phúc thẩm số 27/2019/DS-PT ngày 19/3/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương đã tuyên: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2018/DS-ST ngày 

08/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện D; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện D 

giải quyết lại. 
 

Tại Bản án sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 03/3/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện D, tỉnh Bình Dương đã tuyên: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông Nguyễn Văn P, ông 
 

Nguyễn Văn T, bà Phan Thị H đối với bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng 

Quang N1 về việc “Tranh chấp tiền hụi”. 
 



 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 có trách nhiệm liên đới 

trả cho ông Nguyễn Văn P số tiền 68.490.000 đồng (sáu mƣơi tám triệu bốn trăm chín 

mƣơi ngàn đồng). 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 có trách nhiệm liên đới 

trả cho ông Nguyễn Văn T số tiền 28.000.000 đồng (hai mƣơi tám triệu đồng). 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 có trách nhiệm liên đới 

trả cho bà Phan Thị H số tiền 45.600.000 đồng (bốn mƣơi lăm triệu sáu trăm ngàn 

đồng). 
 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 
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Sau khi có bản án sơ thẩm, ngày 27/3/2020, bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và 

ông Đồng Quang N1 kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu sửa bản án sơ thẩm 

theo hƣớng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và cho 

rằng toàn bộ số tiền yêu cầu nguyên đơn trả là tiền gốc đã góp hụi cho bà N và ông 

N1; bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Các đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc 

với nhau về việc giải quyết vụ án. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dƣơng phát biểu quan điểm: 
 

 Về tố tụng: Những ngƣời tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà N và ông N1 trả tiền 

hụi. Căn cứ xác định các bên tham gia chơi hụi thể hiện tại Biên bản hòa giải ngày 

24/9/2016 của Văn phòng ấp H, bà N có tham gia hòa giải nhƣng bỏ về không ký biên 

bản. Vụ án này qua nhiều lần xét xử, địa phƣơng có nhiều xác nhận và những ngƣời 

tham gia chơi xác nhận việc chơi hụi và nợ hụi. Chứng cứ trong hồ sơ vụ án trƣớc đó 

đã làm rõ bị đơn có phải là chủ hụi hay không. Về số tiền chơi hụi, Tòa án cấp sơ thẩm 

 

đã mời các bên đối chất nhƣng bị đơn cố tình vắng mặt, tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay, bị đơn cũng xin vắng mặt, xác định đƣợc bị đơn từ chối chứng minh cho quan hệ 

hụi. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là phù hợp. 

Kháng cáo của các bị đơn không có căn cứ chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày của các đƣơng sự, ý 

kiến của Kiểm sát viên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1; ngƣời 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị H1, bà Nguyễn Lê Hồng P, ông Bùi Văn 

G, bà Võ Thị G1, bà Nguyễn Thị Thanh T1, bà Nguyễn Thị Thanh T2 và ngƣời làm 

chứng bà Nguyễn Thị Phƣơng H vắng mặt, do có đơn xin giải quyết vắng mặt. Do đó, 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đƣơng sự nêu trên theo quy định tại 

 

Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

[2] Về nội dung: 
 



 

 

[2.1] Nguyên đơn ông Nguyễn Văn P, ông Nguyễn Văn T và bà Phan Thị H 

khởi kiện bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 phải thanh toán số 

tiền hụi còn nợ, cụ thể: 
 

Ông Nguyễn Văn P yêu cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang 

N1 trả số tiền 68.490.000 đồng; 
 

Ông Nguyễn Văn T yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 trả 

số tiền 28.000.000 đồng; 
 

Bà Phan Thị H yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 trả số 

tiền 45.600.000 đồng. 
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Ông P, ông T và bà H xác định từ năm 2014 đến năm 2016 đã tham gia chơi hụi 

do bà N và ông N1 làm chủ hụi, đã góp nhiều đầu hụi cho bà N và ông N1. Đến tháng 

3/2016, bà N và ông N1 tuyên bố úp hụi, không trả lại số tiền hụi mà các nguyên đơn 

đã góp. Các nguyên đơn xác định số tiền hụi yêu cầu ông N1 và bà N trả đều là tiền 

gốc góp hụi, không có lãi. 
 

[2.2] Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1 xác định có làm 

chủ hụi nhƣng cho rằng các nguyên đơn không phải là thành viên trong các dây hụi do 

bà N, ông N1 làm chủ hụi nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của các nguyên 

đơn. 
 

[2.3] Xét thấy, Biên bản hòa giải ngày 24/9/2016 của Tổ hòa giải ấp H, xã M1 

(bút lục 64) thể hiện nguyên đơn gồm ông Nguyễn Văn P, ông Nguyễn Văn T, bà Phan 

Thị H, bà Đinh Thị L2, bà Nguyễn Thị B, ông Nguyễn Văn C, bà Nguyễn Thị V và bị 

đơn gồm bà Nguyễn Thị Ngọc N, ông Đồng Quang N1, biên bản có nội dung ý kiến 

của bị đơn: “Sau khi nghe tổ hòa giải thông qua nội dung đơn của các nguyên đơn tôi 

công N1hận có thiếu số tiền của các con hội sau khi tôi úp hội, vì điều kiện tài chánh 

tôi quá eo hẹp nên chưa thanh toán cho ai được. 
 

1- nếu giải quyết trả tôi trả góp cho từng người theo mỗi tháng thì tôi trả không 

N1ổi 
 

2- còn không thì chờ chừng nào tôi bán được đất tôi sẽ trả đủ cho mọi người 

một lần một cục”. 
 

[2.4] Và theo Đơn xin xác nhận ngày 28/02/2017 của bà Nguyễn Thị B, bà Phan 

Thị H, bà Đinh Thị L2, ông Nguyễn Văn P, ông Nguyễn Văn T (bút lục 585 – 586) đối 

với ông Nguyễn Hữu T3 (Tổ trƣởng Tổ hòa giải), ông Phạm Văn A (Tổ phó Tổ hòa 

giải), ông Nguyễn Văn T4 (thành viên tổ hòa giải) có nội dung: “Tháng 9/2016 chúng 

tôi có làm đơn lên Ban lãnh đạo ấp H yêu cầu tổ chức hòa giải tranh chấp tiền hụi với 

vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc N và ông Đồng Quang N1. Yêu cầu vợ chồng bà N, ông 

N1 phải trả cho chúng tôi số tiền hụi gồm: 
 

 Bà Phan Thị H yêu cầu bà N ông N1 phải trả số tiền: 76.000.000 đồng 

 

 Bà Nguyễn Thị B yêu cầu bà N ông N1 phải trả số tiền: 20.000.000 đồng 

 

 Bà Đinh Thị L2 yêu cầu bà N ông N1 phải trả số tiền: 47.000.000 đồng 

 

 Ông Nguyễn Văn P yêu cầu bà N ông N1 phải trả số tiền: 114.150.000 đồng 

 

 Ông Nguyễn Văn T yêu cầu bà N ông N1 phải trả số tiền: 48.000.000 đồng” 
 



 

 

Xác nhận của Ban hòa giải ấp H nhƣ sau: “Ngày 24-9-2016 Bà Nguyễn Thị 

Ngọc N có đến tham dự buổi hòa giải của ấp và thừa nhận còn thiếu số tiền hụi của 05 

hụi viên như đã nêu ở trên ...” 
 

[2.5] Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của 

Chính phủ quy định: “1. Chủ họ phải lập và giữ sổ họ. Trong trường hợp họ không có 

chủ họ thì những người tham gia họ uỷ quyền cho một thành viên lập và giữ sổ họ”. 
 

Và tại Điều 15 của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính 

phủ quy định: Nghĩa vụ của chủ họ: 
 

“1. Lập và giữ sổ họ và các giấy tờ liên quan đến họ. 
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 Thu phần họ của các thành 

viên. ….” 
 

[2.6] Bà N và ông N1 đã đƣợc Tòa án triệu tập nhiều lần tham gia đối chất, 

tham gia phiên tòa để đối chất giữa các bên, làm rõ quan hệ hụi nhƣng bà N và ông N1 

không đến Tòa án và không cung cấp chứng cứ để chứng minh cho lời trình bày của 

mình. Việc bị đơn không hợp tác là nhằm né tránh nghĩa vụ trả nợ, gây khó khăn trong 

quá trình thu thập chứng cứ, tiếp cận và công khai chứng cứ, mặt khác cũng cho thấy 

bị đơn từ chối quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình theo quy định tại Điều 70 và 72 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Nhƣ vậy, căn cứ các nội dung và quy định đƣợc viện dẫn tại 

các mục [2.3], [2.4] và [2.5] thì việc lập sổ hụi là nghĩa vụ của chủ hụi là bà N và ông 

N1. Tại Biên bản hòa giải ngày 24/9/2016 của Tổ hòa giải ấp H, xã M, huyện D, tỉnh 

Bình Dƣơng, phía bị đơn thừa nhận có thiếu lại số tiền của các con hội sau khi bị đơn 

úp hội, mà không có nội dung nào cho thấy phía bị đơn phản đối số tiền nợ hụi do các 

đƣơng sự khiếu nại đƣa ra hay phản đối các đƣơng sự khiếu nại không phải là hụi viên. 

Đồng thời, ông Nguyễn Văn C là một trong những đƣơng sự khiếu nại tham gia hòa 

giải ngày 24/9/2016 đã khởi kiện bị đơn tại Tòa án nhân dân huyện D và đã đƣợc Tòa 

án nhân dân huyện D xét xử tại Bản án sơ thẩm số 14/2017/DS-ST ngày 07/3/2017, 

theo nội dung bản án thì ông C xác định bị đơn nợ số tiền hụi là 14.000.000 đồng, đã 

trả 4.000.000 đồng, còn nợ 10.000.000 đồng; sau đó, ông Cchỉ yêu cầu bị đơn trả số 

tiền gốc là 6.000.000 đồng (trong số tiền 10.000.000 đồng có 60% là tiền gốc, 40% là 

tiền lãi). Bà N và ông N1 không kháng cáo bản án này và bản án đã có hiệu lực pháp 

luật. Qua đó, có căn cứ xác định bà N và ông N1 là chủ hụi, các nguyên đơn bà H, ông 

T và ông P là hụi viên tham gia chơi hụi do bị đơn làm chủ hụi theo quy định tại Điều 

5 và Điều 6 của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ. 
 

[2.7] Quá trình giải quyết vụ án, các nguyên đơn cho rằng do tin tƣởng nên khi 

góp hụi không yêu cầu bị đơn ký nhận nhƣng các nguyên đơn có ghi chép lại số tiền đã 

góp hụi cho bị đơn nên không có chứng cứ chứng minh đã góp bao nhiêu tiền gốc, 

nhƣng mỗi kỳ góp hụi, các nguyên đơn góp cho bị đơn số tiền tù 600.000 đồng trở lên 

các nguyên đơn xác định một cách tƣơng đối về số tiền gốc (60% là tiền gốc, 40% là 

tiền lãi), điều này phù hợp với thông lệ chung khi chơi hụi, đƣợc những ngƣời tổ chức 

chơi hụi xác nhận. Bà H, ông T và ông P cho rằng số tiền hụi theo đơn khiếu nại và 

đơn khởi kiện ban đầu bao gồm gốc và lãi nên bà H, ông T và ông P thay đổi yêu cầu 

chỉ yêu cầu bà N và ông N1 tiền hụi gốc là số tiền gốc thực tế họ đã góp cho bà N, ông 

N1, cụ thể các nguyên đơn yêu cầu bà N và ông N1 phải trả: 68.490.000 đồng cho ông 

P; 28.000.000 đồng cho ông T và 45.600.000 đồng cho bà H. Do đó, có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn ông P, ông T và bà H, buộc bà N và ông 

N1 phải trả tiền hụi còn nợ cho các nguyên đơn theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 
 

 Từ những phân tích nêu trên, nhận thấy yêu cầu kháng cáo của các bị đơn 

không có căn cứ chấp nhận. Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dƣơng tại phiên tòa là phù hợp. Do đó, Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 



 

 

 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: Ngƣời kháng cáo phải chịu theo quy định của 

 

pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ Điều 148, khoản 1 Điều 308 và Điều 313 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án, 
 

 Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc N và 

ông Đồng Quang N1. 

 

 Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 03/3/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: 
 

Bà Nguyễn Thị Ngọc N phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), đƣợc trừ 

hết vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0032564 ngày 30/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D, tỉnh Bình 

Dƣơng. 
 

Ông Đồng Quang N1 phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), đƣợc trừ 

hết vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0032563 ngày 30/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D, tỉnh Bình 

Dƣơng. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

 

 VKSND tỉnh Bình Dƣơng; 

 Chi cục THADS huyện D; 

 TAND huyện D; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: HCTP, HSVA, Tòa Dân sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

(đã ký) 

 

 

Trần Thị Thanh Trúc 
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Toµ ¸n nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

HuyÖn giång riÕng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØnh kiªn giang 
   

   
      

 

BA sè 37/2020/DS-ST 

Ngµy 23 / 6 / 2020 
 

V/v: “Tranh chÊp hîp ®ång 

 

góp họ” 
 

nh©n danh 
 

n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

toµ ¸n nh©n d©n huyÖn g, tØnh kiªn giang 
 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn tßa: Ông Lê Văn Tám 

 

 C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

 

 Ông Võ Minh Tuấn 

 

 Ông Danh Riêng 

 

 Th- ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bµ NguyÔn Thị Hồng Nhung - C¸n 

bé Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G, tØnh Kiªn Giang. 

 

 §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn g: Kh«ng tham gia. 
 

Trong ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2020, t¹i tró së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G, tỉnh Kiên 

Giang xÐt xô s¬ thÈm c«ng khai vó ¸n d©n sù thó lý sè 94/2020/TLST-DS, ngµy 
 

10 th¸ng 3 n¨m 2020 vÕ viÖc “Tranh chÊp hîp ®ång góp họ” theo quyÕt ®Þnh 

®-a vó ¸n ra xÐt xô sè 28/2020/Q§ST-DS, ngµy 21 tháng 5 năm 2020 gi÷a: 
 

 Nguyªn ®¬n: Ông L, sinh n¨m: 1935 (cã mÆt) 

ĐÞa chØ: Êp L, xã H, huyÖn G, tØnh Kiªn Giang 

 BÞ ®¬n: Chị H, sinh n¨m: 1961 (có mÆt) 
 

ĐÞa chØ: Êp L, xã H, huyÖn G, tØnh Kiªn Giang 
 

 

Néi dung vô ¸n: 



 

 

 

 Theo ®¬n khëi kiÖn vµ t¹i phiªn toµ, nguyªn ®¬n ông L tr×nh bµy: Vào 

ngày 16 tháng 01 năm 2013 âm lịch, cháu H có tham gia chơi 01 dây hụi mùa do tôi 

làm chủ dây hụi 5.000.000đồng, 01 năm xổ 03 lần, có 15 hụi viên tham gia, cháu H 

đã đóng đến lần thứ 5 thì cháu H hốt đƣợc 42.900.000đồng, sau khi hốt cháu H có 

đóng lại đƣợc 03 lần hụi chết, đến vụ giữa năm 2015 thì cháu H chỉ đóng có 

3.000.000đồng rồi ngƣng, còn thiếu lại 2.000.000đồng và từ đó đến nay cháu H 

không đóng nữa. Nhƣ vậy, cháu H còn nợ lại tôi 02 lần hụi chết chƣa đóng. Nay tôi 

yêu cầu cháu H phải trả cho tôi 02 lần hụi chết bằng 10.000.000đồng và tiền nợ hụi 

củ 2.000.000đồng cộng chung 12.000.000đồng. 
 

Long + Hà 1 



 

 

 Bị đơn, chị H trình bày như sau: Tôi thừa nhận trƣớc đây có tham gia dây hụi 

mùa do ông L làm chủ và lời trình bày của ông L trong quá trình tham gia chơi hụi là 

không đúng. Hiện nay tôi còn thiếu ông L 2 lần hụi chết là 4.600.000đồng vì kết quả 

mỗi lần xổ hụi nếu kêu 2.700.000đồng thì hụi viên đóng 2.300.000đồng. Do đó, nay 

tôi chỉ đóng tiền góp vào là 2.300.000đồng chứ không đồng ý đóng hụi chết, còn số 

tiền 2.000.000đồng là tôi không có nợ vì tôi đã đóng quá nhiều so với số tiền góp 

vào, hơn nữa dây hụi này bị bể là do ông L không khui hụi. Tôi đồng ý trả cho ông L 

4.600.000đồng và xin trả làm 02 vụ lúa Đông xuân năm 2021 và 2022) 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®-îc thÈm tra t¹i phiªn 

tßa vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 
 

[1] Về tố tụng: 
 

Đây là vụ án “Tranh chấp về hợp đồng góp họ” theo quy ®Þnh t¹i Điều 471 

của Bộ luật dân sự thuéc thÈm quyÕn gi¶i quyÕt cða Tßa ¸n nh©n d©n cÊp 

huyÖn theo quy ®Þnh t¹i khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 cða Bé luËt 

tè tóng d©n sù nªn Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn G, tỉnh Kiên Giang thó lý gi¶i 

quyÕt vó ¸n lµ ®ñng theo trình tự, thð tóc tè tóng d©n sù. 
 

[2] vÕ néi dung: 
 

 Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành lập biên bản về việc kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các đƣơng sự tự thỏa thuận với 

nhau về giải quyết vụ án nhƣng không đem lại kết quả. 

 

 Tại phiên tòa hôm nay, các đƣơng sự giữ nguyên yêu cầu. 
 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là hụi (họ) mùa, dây hụi này là 5.000.000đồng 

có tất cả 15 thành viên tham gia do ông Llàm chủ. Theo lời trình bày của ông L thì 

sau khi hốt hụi chị H có đóng lại đƣợc 03 lần hụi chết và đến vụ giữa năm 2015 thì 

chị H chỉ đóng có 3.000.000đồng. Nay chị H còn nợ 02 lần hụi chết bằng 

10.000.000đồng và 2.000.000đồng của lần hốt hụi vụ giữa năm 2015, còn chị H cũng 

thừa nhận còn nợ 02 lần hụi chết nhƣng chỉ đồng ý hoàn trả lại cho ông L số tiền mà 

chị đã góp vào là 2.300.000đồng/lần x 2 lần = 4.6000.000đồng, còn số tiền 

2.000.000đồng của lần hốt hụi giữa năm 2015 thì chị đã góp 3.000.000đồng, nếu trừ 

đi 2.300.000đồng mà chị H phải góp thì thừa 700.000đồng nhƣng phần này chị H 

không yêu cầu. 
 

 Xét thấy, theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 của Nghị định số 

19/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ quy định về Họ, Hụi, 

Biêu, Phƣờng (gọi chung là họ) về lãi suất trong họ có lãi và lãi suất trong trƣờng 

hợp chậm góp, chậm giao phần họ; Đồng thời theo quy định tại Điều 24 của Nghị 



 

 

định trên thì trƣờng hợp đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ hoặc góp 

phần họ không đầy đủ thì thành viên đó có trách nhiệm đối với chủ họ nhƣ sau: 

 

 Hoàn trả số tiền mà chủ họ đã góp thay cho thành viên. 
 

 

Long + Hà 2 



 

 

 Trả lãi đối với số tiền chậm góp họ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 
 

này. 
 

 Chịu phạt vi phạm trong trường hợp những người tham gia dây họ có 

thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự. 

 

 Bồi thường thiệt hại (nếu có). 
 

Đối chiếu theo quy định của Nghị định trên thì yêu cầu của ông L là có căn cứ. 

Tuy nhiên, trong dây hụi (họ) mùa này chƣa hết kỳ mãn hụi nhƣng đã ngƣng khui là 

có lỗi của chủ họ, việc ông L không báo trƣớc cho hụi viên biết là dỡ hụi là thiếu sót 

nên việc yêu cầu chị H phải trung đủ bằng hụi chết là không phù hợp, nghĩ nên chấp 

nhận yêu cầu của chị H là hoàn trả lại số tiền thực tế đã góp là 2.300.000đồng trên 

mỗi lần mỡ họ là phù hợp. 
 

Đối với số tiền 2.000.000đồng mà chị H còn nợ ở lần hụi hốt từ giữa vụ năm 

2015. Do chị H chƣa hay hụi bể nên chị H đã đóng 5.000.000đồng nhƣng tại thời 

điểm này thực tế họ đã bị vỡ nghĩ nên chấp nhận cho chị H phải góp cho ông L là 

2.300.000đồng là phù hợp. Phần thừa (3.000.0000đ - 2.300.000đ) là 700.000đồng) 

chị H không yêu cầu, nghĩ nên miễn xét. 
 

Từ những phân tích trên, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của ông L đối 

với chị H, xử buộc chị H phải trả cho ông L 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn 

đồng). 
 

Ngoµi ra, ®Ó b¶o vÖ quyÕn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho c¸c ®-¬ng sù, Héi 

®ång xÐt xô ¸p dóng §iÕu 357 cða Bé luËt d©n sù, kÓ tõ ngµy ông L cã ®¬n 

yªu cÇu thi hµnh ¸n, nÕu chị H chËm thùc hiÖn nghÜa vó tr¶ tiÕn th× ph¶i tr¶ 

l·i t-¬ng øng ®èi vìi sè tiÕn vµ thêi gian chËm tr¶ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. 
 

Đối với yêu cầu của chị H là xin đƣợc trả dần số tiền nợ cho ông L nhƣng 

không đƣợc ông L chấp nhận nên không có cơ sở để xem xét. 
 

 vÕ án phí: Áp dụng Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội 

khóa 14 về Mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án cụ 

thể nhƣ sau: 

 

 Ông L lẽ ra phải chịu khoản tiền do yêu cầu không đƣợc chấp nhận là 

(12.000.000đ - 4.600.000đ) = 7.400.000đ x 5% = 370.000đ (ba trăm bảy chục nghìn 

đồng) nhƣng do ông L không thuộc trƣờng hợp phải chịu tạm ứng án phí và án phí, 

nghĩ nên xử hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí mà ông L đã nộp là 300.000đ (ba 

trăm nghìn đồng) theo biªn lai thu tiÕn t¹m øng ¸n phÝ sè 0003209, ngày 10 

tháng 3 năm 2020 cða Chi cóc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn G, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

 

 Xử buộc chị H phải chịu án phí có giá ngạch 5%: 4.600.000đ x 5% = 230.000đ 

(hai trăm ba mƣơi nghìn đồng). 

 

Vì các lẽ trên: 
 

 

 

 

 

Long + Hà 3 



 

 

QuyÕt ®Þnh: 
 

 Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 147; §iÕu 357 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471 của Bộ luật dân sự; Điều 21, Điều 22 và Điều 24 

của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ quy 

định về Họ, Hụi, Biêu, Phƣờng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 về Mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 

1. Xô: ChÊp nhËn một phần yªu cÇu khëi kiÖn cða ông L về việc “Tranh 

chÊp hîp ®ång góp họ” ®èi vìi chị H. 

 

2. Xử: Buộc chị H phải trả cho ông L số tiền 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm 

nghìn đồng). 

 

 KÓ tõ ngµy ông L cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n, nÕu chị H chËm thùc hiÖn nghÜa 

vó tr¶ tiÕn th× ph¶i tr¶ l·i t-¬ng øng ®èi vìi sè tiÕn vµ thêi gian chËm tr¶ t¹i thêi ®iÓm 

thanh to¸n. 
 

3. Án phí: 
 

 Xử hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí mà ông L đã nộp là 300.000đ (ba trăm 

nghìn đồng) theo biªn lai thu tiÕn t¹m øng ¸n phÝ sè 0003209, ngày 10 tháng 3 

năm 2020 cða Chi cóc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Xử buộc chị H phải chịu án phí có giá ngạch 5%: 4.600.000đ x 5% = 230.000đ 

(hai trăm ba mƣơi nghìn đồng). 

 

 B¸o cho các đƣơng sự ®-îc biÕt cã quyÕn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thời h¹n 

15 ngµy, kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n lµ ngày 23 tháng 6 năm 2020. 
 

Tr-êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®-îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÕu 2 

LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ng-êi ®-îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng-êi ph¶i thi hµnh 

¸n d©n sù cã quyÕn tháa thuËn thi hµnh ¸n, quyÕn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù 

nguyÖn thi hµnh hoÆc bÞ c-íng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÕu 

6, Điều 7 vµ Điều 9 cða luËt thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®-îc 

thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÕu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 
 

 N¬i nhËn: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
    

- TAND
 tØnh Kiªn Giang

; 
ThÈm ph¸n-Chñ täa phiªn tßa 

 
VKSND

 tØnh
,
 huyÖn GR;

 

 



 

 

 
Chi

 cóc thi hµnh ¸n GR;
 

 
UBND

 x·, thÞ trÊn;
 

 §u¬ng sù;
 

- L-u hå s¬. LÊ VĂN TÁM 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

Bản án số: 23/2020/DS-ST    

Ngày: 22-7-2020    

“V/v Tranh chấp nợ hụi”    

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhập. 

 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Thật. 
 

Ông Nguyễn Thanh Tùng. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Ông Võ 

Hoàng Hạt – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 35/2020/TLST-DS, ngày 

11/3/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

30/2020/QĐXXST-DS, ngày 02 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lâm Thị V – Sinh năm 1965 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp P, xã T, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H – Sinh năm 1947 (có đơn xin vắng mặt); 

Địa chỉ: ấp V, xã T, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 12/9/2019, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên 

đơn bà Lâm Thị V trình bày: 
 



 

 

Tôi là chủ hụi, bà Nguyễn Thị H là hụi viên. Bà H tham gia chơi của tôi 02 

chân hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

Dây hụi 300.000đ, áp ngày 30/3/2011 al, gồm 56 phần, hụi 10 ngày khui 01 

lần, bà H vô 01 chân, bà H hốt lần thứ 16, tôi không nhớ ngày hốt và số tiền vì 

giấy giao tiền đƣa cho bên bà H giữ. Bà H đóng đƣợc 47 lần thì không đóng nữa, 

hụi chết còn lại 09 lần chƣa đóng thành tiền 2.700.000đ. 
 

Dây hụi 500.000đ, áp ngày 09/02/2012 al, gồm 48 phần, 10 ngày khui 01 

lần, bà H vô 01 chân, bà H hốt lần thứ 05, tôi cũng không nhớ ngày hốt và bao 

nhiêu tiền vì giấy giao tiền đƣa cho bà H giữ. Bà H đóng đƣợc 15 lần thì không 

đóng nữa, hụi chết còn lại 33 lần chƣa đóng thành tiền 16.500.000đ. 
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Cả hai dây hụi đã mãn từ năm 2013, tổng cộng hai dây hụi bà H còn nợ lại 

tôi số tiền là 19.200.000đ, cộng chung tiền tôi hốt dây hụi khác để lấy tiền tràn 

hụi cho bà H nên bà H phải bù lỗ cho tôi thêm số tiền 5.985.000đ. Nhƣ vậy, bà 

H còn nợ tôi tổng số tiền là 25.185.000đ. 
 

Tại phiên tòa, bà Lâm Thị V xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số 

tiền 10.185.000đ, bà V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Nguyễn Thị H phải trả 

cho bà số tiền nợ hụi là 15.000.000đ (mƣời lăm triệu đồng), ngoài ra bà không 

yêu cầu gì khác. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản lấy lời 

khai của đương sự ngày 06/5/2020, bị đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: 
 

Bà Nguyễn Thị H khai: Tôi thừa nhận cách đây khoảng 09 – 10 năm 

(không nhớ rõ năm) tôi có tham gia chơi hụi do bà Lâm Thị V làm chủ. Do thời 

gian lâu quá nên tôi không nhớ chơi của bà V bao nhiêu chân hụi và cụ thể từng 

chân hụi nhƣ thế nào. Tôi cũng không nhớ ngày tháng năm nào, giữa tôi và bà V 

có tổng kết nợ với nhau là tôi còn thiếu bà V số tiền 15.000.000đ nhƣng hai bên 

chỉ nói miệng với nhau không có ghi giấy tờ gì hết, cũng không có làm biên 

nhận và ngƣời làm chứng. Tôi hứa trả (góp) mỗi ngày 20.000đ nhƣng bà V 

không chịu mà đòi trả đủ. Sau đó, bà V nhiều lần chửi rủa tôi nên tôi không trả 

tiền cho bà V nữa. 
 

Nay, bà V khởi kiện yêu cầu tôi trả số tiền 25.185.000đ thì tôi không đồng 
 

 vì tôi chỉ thiếu bà V 15.000.000đ, trƣớc đây tôi đồng ý trả cho bà V 

15.000.000đ nhƣng do bà V chửi rủa tôi nhiều lần quá nên tôi chỉ thừa nhận còn 

nợ bà V 15.000.000đ tiền hụi nhƣng không đồng ý trả số tiền này cho bà V vì bà 

V chửi rủa tôi đã đủ 15.000.000đ này rồi. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn không 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 



 

 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 479 Bộ luật dân sự 

2005, Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về 

họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Đình chỉ 

một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với yêu cầu bị đơn phải trả số 

tiền 10.185.000đ. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lâm Thị V buộc bà 

Nguyễn Thị H phải có nghĩa vụ trả cho bà Lâm Thị V số tiền nợ hụi là 

15.000.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
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 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại nên bà Lâm Thị V khởi kiện bà Nguyễn 

Thị H về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải quyết là đúng thẩm 

quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

 

2015. 
 

Tại phiên Tòa, bà Nguyễn Thị H với tƣ cách là bị đơn có đơn đề nghị Tòa 

án xét xử vắng mặt. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ án, 

căn cứ vào khoản 1 Điều 228 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 
 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2011 - 2012, giữa bà V và bà H có 

thỏa thuận giao kết hợp đồng góp hụi với nhau, bà V là chủ hụi, bà H là tay em, 

bà H tham gia chơi của bà V 02 dân hụi, gồm dây hụi 500.000đ và dây hụi 

300.000đ, bà H đã hốt hết hai dây hụi trên, bà H đóng hụi chết đƣợc một thời 

gian thì không đóng tiếp và còn nợ lại tiền hụi chết của bà V. Cả hai dây hụi trên 

đã mãn từ năm 2013, cộng chung hai dây hụi bà H còn thiếu lại bà V số tiền là 

19.200.000đ và tiền bà V cho rằng hốt dây hụi khác để lấy tiền tràn hụi cho bà H 

nên bà V yêu cầu bà H phải bù lỗ cho bà số tiền 5.985.000đ, tổng cộng là 

25.185.000đ. Xét về nội dung và hình thức góp hụi nhƣ trên giữa các bên là 

hoàn toàn tự nguyện và phù hợp theo Điều 479 Bộ luật Dân sự 2005 nên phát 

sinh hiệu lực thi hành. 

 

 Xét yêu cầu của bà Lâm Thị V đòi bà Nguyễn Thị H có nghĩa vụ trả đủ 

01 lần cho bà số tiền nợ hụi tổng cộng là 25.185.000đ. Tại phiên tòa, bà Lâm 

Thị V xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 10.185.000đ, bà V yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc bà Nguyễn Thị H phải trả cho bà số tiền nợ hụi là 

15.000.000đ (mƣời lăm triệu đồng). Xét việc tự nguyện rút 01 phần yêu cầu 

khởi kiện này của nguyên đơn là phù hợp nên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, chấp nhận đình chỉ một phần yêu cầu này của 

nguyên đơn. 
 

Đối với yêu cầu của bà V buộc bà H phải trả cho bà số tiền nợ hụi là 

15.000.000đ. Quá trình giải quyết vụ kiện, bà V có cung cấp cho Tòa án một số 

giấy tờ ghi hụi do bà tự lập để quản lý nhƣng không có chữ ký xác nhận của bị 

đơn. Nhƣng tại biên bản lấy lời khai ngày 06/5/2020, bà H thừa nhận hai bên có 

nói miệng với nhau và chốt lại số tiền hụi bà H còn nợ bà V là 15.000.000đ, số 

tiền này đến nay bà H vẫn chƣa thực hiện nghĩa vụ đóng hụi cho bà V. Xét thấy, 

việc bà H không thực hiện nghĩa vụ góp hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm 



 

 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP, ngày 

27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng, nên buộc bà Huệ có trách 

nhiệm thanh toán số tiền nợ hụi còn lại là 15.000.000đ cho bà V là phù hợp. 
 

 Về án phí: Bà Nguyễn Thị H phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là 

750.000đ (15.000.000đ x 5%) do bà có lỗi trong vụ kiện này. 
 

Bà Lâm Thị V đƣợc nhận lại số tiền 630.000đ (sáu trăm ba mƣơi nghìn 

đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008829 ngày 11/3/2020 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
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Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 479 Bộ luật dân sự 2005; Điều 30 Nghị định 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; 

khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc 

hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 
 

 Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lâm Thị V đối với yêu cầu 

bà Nguyễn Thị H phải trả cho bà số tiền 10.185.000đ. 

 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lâm Thị V: Buộc bà 

Nguyễn Thị H phải có nghĩa vụ trả cho bà Lâm Thị V số tiền 15.000.000đ (mƣời 

lăm triệu đồng). 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị H phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 750.000đ (bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng). 

 

Bà Lâm Thị V đƣợc nhận lại số tiền 630.000đ (sáu trăm ba mƣơi nghìn 

đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008829 ngày 11/3/2020 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bà Lâm Thị V có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, ngày 22/7/2020. 

 

Bà Nguyễn Thị H vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 



 

 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện G; 

 Chi cục THADS huyện G; 

 Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Đã ký 

 

 

Nguyễn Kim Nhập 



 

 

Toµ ¸n nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

HuyÖn giång riÕng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØnh kiªn giang 
   

   
      

 

BA sè 58/2020/DS-ST 

Ngµy 27 / 8 / 2020 
 

V/v: “Tranh chÊp hîp ®ång 

 

góp họ” 

 

nh©n danh 
 

n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

toµ ¸n nh©n d©n huyÖn g, tØnh kiªn giang 
 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 ThÈm ph¸n - Chð to¹ phiªn tßa: Ông Lê Văn Tám 

 

 C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

 

 Ông Danh Riêng 

 

 Ông Huỳnh Hoàng Nam 

 

 Th- ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bµ NguyÔn Thị Hồng Nhung - C¸n 

bé Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G, tØnh Kiªn Giang. 

 

 §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn g: Kh«ng tham gia. 
 

Trong ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2020, t¹i tró së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G, tỉnh 

Kiên Giang xÐt xô s¬ thÈm c«ng khai vó ¸n d©n sù thó lý sè 168/2020/TLST-DS, 
 

ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2020 vÕ viÖc “Tranh chÊp hîp ®ång góp họ” theo quyÕt 

®Þnh ®-a vó ¸n ra xÐt xô sè 69/2020/Q§ST-DS, ngµy 07 tháng 8 năm 2020 gi÷a: 
 

 Nguyªn ®¬n: Bà T, sinh n¨m: 1958 (cã mÆt) 

ĐÞa chØ: Êp H, xã L, huyÖn G, tØnh Kiªn Giang 

 BÞ ®¬n: Chị L2, sinh n¨m: 1972 (có mÆt) 
 

ĐÞa chØ: Êp A, xã L3, huyÖn G, tØnh Kiªn Giang 
 

Néi dung vô ¸n: 
 



 

 

 Theo ®¬n khëi kiÖn của nguyªn ®¬n bà T như sau: Do chỗ quen biết nên 

bà có tham gia chơi dây hụi ngày 5.000.000đồng/ngày, mở vào ngày 02 tháng 10 

năm 2016, có 140 hụi viên tham gia, trong đó bà tham gia 5 chân, quá trình tham gia 

bà hốt chót 35.000.000đồng đã trừ tiền hoa hồng và bà có mua lại của chị L2 01 chân 

hụi 5.000.000đồng và tham gia 02 chân hụi 5.000.000đồng. Tổng cộng bà tham gia là 

03 chân, 03 tháng xổ một lần, có 20 hụi viên tham gia. bà đóng đƣợc 10 lần thì hốt 

đƣợc số tiền 100.000.000đồng. Nhƣ vậy, tổng số tiền bà mua và chơi hụi là 

150.000.000đồng, nhƣng chị L2 chỉ giao cho bà có 30.000.000đồng, còn lại 

 

120.000.000đồng chị L2 không trả với lý do là các hụi viên dựt hụi nên chị L2 không 

có tiền trả cho bà. Nay bà yêu cầu chị L2 phải trả cho bà 70.000.000đ (bảy chục triệu 

đồng) và cứ mỗi tháng trả 7.000.000đồng cho đến khi dứt nợ. Còn số tiền 
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50.000.000đồng bà đồng ý đợi khi nào bà T1 về sẽ giải quyết sau, bà không yêu cầu 

giải quyết trong vụ kiện này. 
 

 Bị đơn chị L2 trình bày như sau: Thừa nhận lời trình bày của bà T về quá trình 

tham gia chơi hụi do chị L2 làm chủ là đúng. Số tiền chị thiếu bà T là 

120.000.000đồng, trong đó bà T đồng ý khất nợ sang cho bà T2 là 50.000.000đồng, 

còn hiện tại chị thiếu bà T 70.000.000đồng và xin trả dần mỗi tháng trả 

1.000.000đồng cho đến khi dứt nợ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®-îc thÈm tra t¹i phiªn 

tßa vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 
 

[1] Về tố tụng: 
 

Đây là vụ án “Tranh chấp về hợp đồng góp họ” theo quy ®Þnh t¹i Điều 471 

của Bộ luật dân sự thuéc thÈm quyÕn gi¶i quyÕt cða Tßa ¸n nh©n d©n cÊp 

huyÖn theo quy ®Þnh t¹i khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 cða Bé luËt 

tè tóng d©n sù nªn Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn Giång RiÕng, tỉnh Kiên Giang thó 

lý gi¶i quyÕt vó ¸n lµ ®ñng theo trình tự, thð tóc tè tóng d©n sù. 
 

[2] vÕ néi dung: 
 

 Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành lập biên bản về việc kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các đƣơng sự tự thỏa thuận với 

nhau về giải quyết vụ án nhƣng không đem lại kết quả. 

 

 Tại phiên tòa hôm nay, các đƣơng sự giữ nguyên yêu cầu. 
 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là giao dịch chơi hụi (họ). Theo đó thì các bên 

đã tham gia chơi hụi nhƣ lời trình bày của bà T và chị L2. Trong quá trình chơi hụi 

do có một số hụi viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi nên phía chủ hụi mất 

cân đối về thu và giao nộp hụi lại cho các hụi viên khác trong dây hụi điều này đã 

làm ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời khác theo quy định tại Điều 

21 và Điều 22 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của 

Chính Phủ quy định về Họ, Hụi, Biêu, Phƣờng (gọi chung là họ) về lãi suất trong họ 

có lãi và lãi suất trong trƣờng hợp chậm góp, chậm giao phần họ; Đồng thời theo quy 

định tại Điều 24 của Nghị định trên thì trƣờng hợp đến kỳ mở họ mà có thành viên 

không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì thành viên đó có trách nhiệm 

đối với chủ họ nhƣ sau: 
 

 Hoàn trả số tiền mà chủ họ đã góp thay cho thành viên. 

 

 Trả lãi đối với số tiền chậm góp họ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 



 

 

 

này. 
 

 Chịu phạt vi phạm trong trƣờng hợp những ngƣời tham gia dây họ có 

thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự. 

 

 Bồi thƣờng thiệt hại (nếu có). 
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Cụ thể nhƣ trong vụ kiện này, chị L2 thừa nhận còn nợ bà T 70.000.000đ (bảy 

chục triệu đồng). 
 

Riêng đối với số tiền 50.000.000đồng mà bà T đồng ý đợi bà T1 về để giải 

quyết sau, bà không yêu cầu giải quyết trong vụ kiện này. Việc bà T rút lại một phần 

yêu cầu khởi kiện không làm ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

đƣơng sự theo quy định tại khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự, nghĩ nên 

ghi nhận. 
 

Từ những phân tích trên, HĐXX xử buộc chị L2 phải có trách nhệm trả cho bà 

T số tiền 70.000.000đ (bảy chục triệu đồng) 
 

Ngoµi ra, ®Ó b¶o vÖ quyÕn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho c¸c ®-¬ng sù, Héi 

®ång xÐt xô ¸p dóng §iÕu 357 cða Bé luËt d©n sù, kÓ tõ ngµy bà T cã ®¬n 

yªu cÇu thi hµnh ¸n, nÕu chị L2 chËm thùc hiÖn nghÜa vó tr¶ tiÕn th× ph¶i 

tr¶ l·i t-¬ng øng ®èi vìi sè tiÕn vµ thêi gian chËm tr¶ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. 
 

 vÕ án phí: Áp dụng Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội 

khóa 14 về Mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án cụ 

thể nhƣ sau: 

 

- Bà T đƣợc nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.000.000đ (ba triệu 

đồng) theo biên lai thu tiền số 0003454, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

 

- Chị L2 phải chịu án phí có giá ngạch 5%: 70.000.000đ x 5% = 3.500.000đ 

(ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

 Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 147; tại khoản 1 

Điều 217; §iÕu 357 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471 của Bộ luật dân sự; Điều 

21, Điều 22 và Điều 24 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 

2019 của Chính Phủ quy định về Họ, Hụi, Biêu, Phƣờng; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội 

khóa 14 về Mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 

1. Xô: ChÊp nhËn một phần yªu cÇu khëi kiÖn cða bà T về việc “Tranh 

chÊp hîp ®ång góp họ” ®èi vìi chị L2. 

 



 

 

2. Xử: Buộc chị L2 phải có trách nhệm trả cho bà T số tiền 70.000.000đ (bảy 

chục triệu đồng). 

 

 KÓ tõ ngµy bà T cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n, nÕu chị L2 chËm thùc hiÖn nghÜa 

vó tr¶ tiÕn th× ph¶i tr¶ l·i t-¬ng øng ®èi vìi sè tiÕn vµ thêi gian chËm tr¶ t¹i thêi ®iÓm 

thanh to¸n. 
 

 Xử: Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà T đối với số tiền 

50.000.000đ (năm mƣơi triệu đồng). 

 

 Án phí: 
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 Xử hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí mà bà T đã nộp là 3.000.000đ (ba triệu 

đồng) theo biên lai thu tiền số 0003454, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Xử buộc chị L2 phải chịu án phí có giá ngạch 5%: 70.000.000đ x 5% = 

3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

 

 B¸o cho các đƣơng sự ®-îc biÕt cã quyÕn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thời h¹n 

15 ngµy, kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n lµ ngày 27 tháng 8 năm 2020. 
 

Tr-êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®-îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÕu 2 

LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ng-êi ®-îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng-êi ph¶i thi hµnh 

¸n d©n sù cã quyÕn tháa thuËn thi hµnh ¸n, quyÕn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù 

nguyÖn thi hµnh hoÆc bÞ c-íng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÕu 

6, Điều 7 vµ Điều 9 cða luËt thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®-îc 

thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÕu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 
 

 N¬i nhËn: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
    

- TAND
 tØnh Kiªn Giang

; 
ThÈm ph¸n-Chñ täa phiªn tßa 

 
VKSND

 tØnh
,
 huyÖn GR;

 

 
Chi

 cóc thi hµnh ¸n GR;
 

 
UBND

 x·, thÞ trÊn;
 

 §u¬ng sù;
 

- L-u hå s¬. LÊ VĂN TÁM 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG    
      

 

Bản án số: 62/2020/DS-ST. 

Ngày: 10-8-2020. 

V/v tranh chấp “Hợp đồng dân sự vay tài sản và 

hợp đồng góp hụi”. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tham gia phiên toà: 

Không. 
 

Ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 175/2020/TLST-DS ngày 13 tháng 7 

năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản và hợp đồng góp hụi” 

theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 206/2020/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 7 năm 

2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Đồng Thị Kim E, sinh ngày 01/01/1983. 

Địa chỉ: Số nhà 1284/11, ấp P, xã A, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 
 

 Bị đơn: 
 

2.1. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1961. 
 

Địa chỉ: ấp P, xã S, huyện L, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 
 



 

 

2.2. Bà Nguyễn Thị C1, sinh ngày 01/01/1967. 
 

ĐKHKTT: ấp P, xã A, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Chỗ ở hiện nay: ấp P, xã S, huyện L, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện ngày 24/6/2020 của nguyên đơn bà Đồng Thị Kim E cùng 

các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm bà E trình bày: 
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Nguyên bà là hụi viên, có tham gia hụi do bà C1, ông C là chủ hụi, cụ thể nhƣ 

sau: 
 

Vào ngày 13/5/2017 giữa bà, ông C, bà C1 tính toán số tiền hụi bà C1, ông C 

thiếu lại, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi 1.000.000 đồng, bà C1, ông C còn nợ lại 04 dây = 96.000.000 đồng. 

 Dây hụi 3.000.000 đồng, bà C1, ông C còn nợ lại 02 dây = 54.000.000 đồng. 

 Dây hụi 5.000.000 đồng, bà C1, ông C còn nợ lại 03 dây = 66.000.000 đồng. 

 

 Dây hụi 500.000 đồng, bà C1, ông C còn nợ lại 01 dây = 29.750.000 đồng và 

01 dây = 26.500.000 đồng. 
 

Ngoài ra bà C1 còn vay của bà 40.000.000 đồng. 
 

Tổng tiền hụi và tiền vay thì bà C1, ông C còn nợ lại bà 312.250.000 đồng. 

Bên cạnh đó bà còn thiếu tiền hụi chết của bà C1, ông C 25.000.000 đồng đã khấu trừ 

vào số nợ trên. Sau đó bà C1 trả thêm bà đƣợc 37.000.000 đồng đến nay không trả 

nữa. 
 

Vì vậy, bà Đồng Thị Kim E yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng buộc bà Nguyễn Thị C1 và ông Nguyễn Văn C có trách nhiệm trả lại bà số tiền 

hụi và tiền vay còn thiếu tổng cộng là 250.250.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu, 

hai trăm năm mươi nghìn đồng). 
 

Tại phiên hòa giải ngày 22/7/2020 sau khi hai bên đối chiếu nợ và thống nhất 

số nợ là 245.250.000đồng (gồm 210.250.000đồng tiền hụi và 35.000.000đồng tiền 

vay). Bà Đồng Thị Kim E thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện. Bà yêu cầu Tòa án 

nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giải quyết: Buộc ông Nguyễn Văn C và bà 

Nguyễn Thị C1 trả cho bà số tiền 245.250.000đồng bà không yêu cầu lãi suất. 
 

 Các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị 

đơn ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị C1 trình bày: 
 

Theo bản tự khai ngày 22/7/2020 ông C, bà C1 nộp cho Tòa án nội dung: Ông, 

bà thừa nhận có nợ nguyên đơn số tiền là 245.250.000đồng (gồm 210.250.000đồng 

tiền hụi và 35.000.000đồng tiền vay) theo biên nhận nợ ngày 13/5/2017 đã ký giữa 

ông C, bà C1 với bà E là đúng sự thật, ông bà không phản đối về biên nhận này và 

không yêu cầu phản tố. Nay do hoàn cảnh khó khăn ông, bà xin trả chậm cho bà E 

mỗi vụ lúa là 3.000.000đồng mỗi năm 03 vụ lúa là 9.000.000đồng và ông bà, xin trả 

lại phần tiền hụi theo số vốn bà E đã đóng là 133.500.000đồng. 
 

Nguyên đơn không đồng ý với ý kiến các bị đơn nên thỏa thuận không thành. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÓA ÁN: 



 

 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

 Về tố tụng: 
 

- Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 
 

 Ông Nguyễn Văn C cƣ trú tại ấp P, xã S, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bà Nguyễn Thị C1 ĐKHKTT: ấp P, xã A, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. Chỗ ở 

hiện nay: ấp P, xã S, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
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Trong quá trình giải quyết vụ án các đƣơng sự đều thống nhất việc chọn Tòa án 

nhân dân huyện Kế Sách giải quyết vụ án, không yêu cầu chuyển hồ sơ về Tòa án 

nhân dân huyện Long Phú nên Tòa án nhân dân huyện Kế Sách thụ lý giải quyết vụ 

án theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Tại phiên tòa nguyên đơn là bà Đồng Thị Kim E đã thay đổi một phần yêu 

cầu khởi kiện, bà chỉ yêu cầu buộc ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị C1 trả cho 

bà số tiền là 245.250.000đồng (gồm 210.250.000đồng tiền hụi và 35.000.000đồng 

tiền vay), bà không yêu cầu lãi suất. Việc thay đổi yêu cầu của nguyên đơn là hoàn 

toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, không vƣợt quá phạm vi khởi kiện ban đầu phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận việc thay đổi này. 
 

 Về nội dung vụ án: 
 

[2.1] Tại phiên tòa nguyên đơn là bà Đồng Thị Kim E yêu cầu buộc ông Nguyễn 

Văn C và bà Nguyễn Thị C1 trả cho bà số tiền là 245.250.000đồng (gồm 

210.250.000đồng tiền hụi và 35.000.000đồng tiền vay), bà không yêu cầu lãi suất. 
 

[2.2] Theo các bên đƣơng sự trình bày và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án có đủ căn cứ để xác định giữa nguyên đơn và các bị đơn có thực hiện hợp đồng 

góp hụi và vay tài sản mặt dù không lập thành văn bản nhƣng có biên nhận nợ, đã đối 

chiếu và thống nhất số nợ với nhau đƣợc các bên thừa nhận toàn bộ không ai phản 

đối nên Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết có thật, các bên không cần chứng 

minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc các bị đơn 

xin trả chậm cho bà E mỗi vụ lúa là 3.000.000đồng mỗi năm 03 vụ lúa là 

9.000.000đồng và các bị đơn xin trả lại phần tiền hụi theo số vốn bà E đã đóng là 

133.500.000đồng thì bà E không đồng ý. 
 

 Từ những phân tích ở Mục [2] là có căn cứ để buộc ông Nguyễn Văn C và bà 

Nguyễn Thị C1 cùng liên đới trả cho bà E số tiền 245.250.000đồng (gồm 

210.250.000đồng tiền hụi và 35.000.000đồng tiền vay) là phù hợp với quy định tại 

các Điều 357, 463, 466, Điều 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 17, 19, 

20 và Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, 

hụi, biêu, phƣờng; Khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Bà E không yêu cầu lãi suất nên Hội đồng 

xét xử không xE xét. 
 

[4] Về án phí: 
 

Các bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 



 

 

 

 Do ông Nguyễn Văn C là ngƣời có công với cách mạng nên ông đƣợc miễn 

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

 Bà Nguyễn Thị C1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm h khoản 1 Điều 40, 

khoản 2 Điều 92, Điều 147, khoản 1 Điều 244 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

các Điều 357, 463, 466, 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 17, 19, 
 

 và Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, 

hụi, biêu, phƣờng; Khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 về việc hƣớng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị quyết số 

 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đồng Thị Kim E. 
 

Buộc ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị C1 cùng liên đới có nghĩa vụ trả 

cho bà Đồng Thị Kim E tổng số tiền là 245.250.000đồng (Hai trăm bốn mƣơi lăm 

triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng). Trong đó 210.250.000đồng tiền hụi và 

35.000.000đồng tiền vay. Bà Đồng Thị Kim E không yêu cầu tính lãi suất nên Hội 

đồng xét xử không đặt ra xE xét. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày bà Đồng Thị Kim E có đơn yêu 

cầu thi hành án đối với số tiền trên thì hàng tháng ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn 

Thị C1 phải trả cho bà Đồng Thị Kim E theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự năm 2015 tƣơng ứng với số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Ông Nguyễn Văn C đƣợc miễn án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị C1 phải chịu 6.131.250 đồng (Sáu triệu một trăm ba 

mƣơi một nghìn hai trăm năm mƣơi đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Đồng Thị Kim E không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Đồng Thị Kim E số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 6.256.000đồng (sáu triệu hai trăm 

năm mƣơi sáu nghìn đồng) theo biên lai thu số 0004241 ngày 30/6/2020 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Kế Sách. 
 

Các đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình 

tự phúc thẩm. 



 

 

 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 
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 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG    
      

 

Bản án số: 63/2020/DS-ST. 

Ngày: 12-8-2020. 

V/v tranh chấp “Hợp đồng dân sự góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Nguyễn Văn Khanh; 

 

 Ông Huỳnh Khởi. 
 

 Thư ký phiên tòa: bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tham gia phiên toà: Không. 
 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 62/2020/TLST-DS ngày 08 tháng 5 

năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự góp hụi” theo quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử số 207/2020/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 7 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị Hồng V, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang (có mặt). 

 

 Bị đơn: Ông Nguyễn Tấn M, sinh năm 1969. 
 

Địa chỉ: ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

 Theo đơn khởi kiện ngày 27/4/2020 của nguyên đơn bà Trần Thị Hồng V cùng 

các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm bà V trình bày: 
 

Bà là tổ trƣởng góp hụi xoay vòng cùng mấy chục chị em góp vốn vào tổ hụi nhằm 

để phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Tấn M cùng vợ tên Trần Thị Cúc có tham 

gia hụi, sau khi hốt hụi xong thì không đóng lại hụi chết, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Phần hụi thứ nhất: Hụi 2.000.000 đồng, khui ngày 06/01/2012, gồm 21 phần, ông 

M hốt ngày 06/3/2012, ông M đóng đƣợc 19 lần, còn thiếu 02 lần là 4.000.000 đồng. 

 

 Phần hụi thứ hai: Hụi 2.000.000 đồng, khui ngày 06/8/2012, gồm 26 phần, ông 

M hốt ngày 06/10/2012, ông M đóng đƣợc 17 lần, còn thiếu 09 lần là 18.000.000 đồng. 

 

 Phần hụi thứ ba: 
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 Dây 1: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 20/01/2013, gồm 25 phần, ông M hốt 

ngày 20/02/2013, ông M đóng đƣợc 16 lần, còn thiếu 09 lần là 9.000.000 đồng. 

 

 Dây 2: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 20/01/2013, gồm 25 phần, ông M hốt 

ngày 20/11/2013, ông M đóng đƣợc 15 lần, còn thiếu 10 lần là 10.000.000 đồng. 

 

- Phần hụi thứ tư: Hụi 5.000.000 đồng, khui ngày 15/3/2013, gồm 21 phần, ông M 

hốt ngày 15/6/2013, ông M đóng đƣợc 13 lần, còn thiếu 08 lần là 40.000.000 đồng. 

 

- Phần hụi thứ năm: 

 

 Dây 1: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 10/11/2012, gồm 26 phần, ông M hốt 

ngày 10/5/2013, ông M đóng đƣợc 13 lần, còn thiếu 13 lần là 13.000.000 đồng. 

 

 Dây 2: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 10/11/2012, gồm 26 phần, ông M hốt 

ngày 10/11/2013, ông M đóng đƣợc 13 lần, còn thiếu 13 lần là 13.000.000 đồng. 

 

- Phần hụi thứ sáu: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 30/5/2012, gồm 27 phần, ông 

M hốt ngày 30/02/2013, ông M đóng đƣợc 18 lần, còn thiếu 09 lần là 9.000.000 đồng. 

 

Ngoài ra những lần đóng hụi ông M còn thiếu lại bà 10.000.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền ông M còn thiếu lại bà 126.000.000 đồng. 

 

Sau đó ông M đã trả dần cho bà đƣợc 49.000.000 đồng. Còn lại là 77.000.000 

đồng. 

 

Bà Trần Thị Hồng V khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng giải quyết buộc bà Trần Thị Cúc và ông Nguyễn Tấn M có trách nhiệm trả lại bà 

số tiền hụi còn thiếu là 77.000.000 đồng. 
 

Tại phiên hòa giải ngày 27/7/2020 sau khi hai bên đối chiếu nợ và thống nhất số 

nợ là 77.000.000đồng. Bà Trần Thị Hồng V thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện. Bà 

yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giải quyết: Buộc ông Nguyễn 

Tấn M trả cho bà số nợ là 77.000.000đồng, bà không yêu cầu bà Trần Thị Cúc cùng trả, 

bà cũng không yêu cầu lãi suất. 
 

* Các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Nguyễn Tấn M trình 

bày: 
 

Theo bản tự khai ngày 25/5/2020 ông M nộp cho Tòa án nội dung: Ông thừa 

nhận có nợ nguyên đơn số tiền là 77.000.000đồng tiền hụi là đúng sự thật, ông không 

phản đối và không yêu cầu phản tố. Nay do hoàn cảnh khó khăn ông xin trả chậm cho 

nguyên đơn mỗi tháng 200.000đồng đến khi dứt nợ và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt 

ông. 



 

 

 

Nguyên đơn không đồng ý với ý kiến bị đơn về thời gian trả nợ nên hòa giải 

không thành. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÓA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng: 
 

 Tại phiên tòa bị đơn ông Nguyễn Tấn M vắng mặt lần thứ nhất, có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. Xét thấy trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tống đạt hợp lệ tất 

cả các văn bản tố tụng của Tòa án cho ông M và ông có trình bày ý kiến của ông đối với 

các yêu cầu của nguyên đơn và ông M đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt ông, ông 

không khiếu nại về sau, nguyên đơn đồng ý xét xử vắng mặt bị đơn nên Tòa án tiến 
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hành xét xử vắng mặt ông M theo qui định tại khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 
 

 Tại phiên tòa nguyên đơn bà Trần Thị Hồng V đã thay đổi một phần yêu cầu 

khởi kiện. Bà yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giải quyết: Buộc 

ông Nguyễn Tấn M trả cho bà số nợ là 77.000.000đồng, bà không yêu cầu bà Trần Thị 

Cúc cùng trả, bà không yêu cầu lãi suất. Việc thay đổi yêu cầu của nguyên đơn là hoàn 

toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, không vƣợt quá phạm vi khởi kiện ban đầu phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận việc thay đổi này. 
 

 Về nội dung vụ án: 
 

[2.1] Tại phiên tòa nguyên đơn là bà Trần Thị Hồng V yêu cầu buộc ông Nguyễn 

Tấn M trả cho bà số nợ là 77.000.000đồng, bà không yêu cầu lãi suất. 
 

[2.2] Theo các bên đƣơng sự trình bày và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án có đủ căn cứ để xác định giữa nguyên đơn và bị đơn có thực hiện hợp đồng góp hụi 

mặt dù không lập thành văn bản nhƣng đã đối chiếu và thống nhất số nợ với nhau đƣợc 

các bên thừa nhận toàn bộ không ai phản đối nên Hội đồng xét xử xác định đây là tình 

tiết có thật, các bên không cần chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Việc bị đơn xin trả chậm cho nguyên đơn mỗi tháng 200.000đồng 

đến khi dứt nợ là quá ít nguyên đơn không đồng ý. 
 

 Từ những phân tích ở Mục [2] là có căn cứ để buộc ông Nguyễn Tấn M phải có 

nghĩa vụ trả cho bà V số tiền 77.000.000đồng là phù hợp với quy định tại các Điều 479 

của Bộ luật dân sự 2005 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015. Do đây là hụi đầu thảo 

và có lãi ông M đã vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ của hụi viên theo quy định tại 

 

Điều 17, 19, 20, 29 và Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ - CP ngày 27/11/2006 của 

Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 1 Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ - CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Bà V không yêu cầu về lãi suất 

nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí: 
 

Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố 

tụng dân và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



 

 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 92, Điều 147, 

khoản 1 Điều 244, khoản 1 Điều 227 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ Điều 479 của Bộ luật dân sự 2005 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008, đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm 2014; 
 

Căn cứ khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
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Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị Hồng V. 
 

Buộc ông Nguyễn Tấn M có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị Hồng V số tiền là 

77.000.000đồng (bảy mƣơi bảy triệu đồng). Bà Trần Thị Hồng V không yêu cầu tính lãi 

suất nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày bà Trần Thị Hồng V có đơn yêu 

cầu thi hành án đối với số tiền trên thì hàng tháng ông Nguyễn Tấn M phải trả cho bà 

Trần Thị Hồng V theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 tƣơng ứng với số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc ông Nguyễn Tấn M phải chịu 3.850.000 đồng (Ba triệu tám trăm năm 

mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Trần Thị Hồng V không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Trần Thị Hồng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.975.000đồng (một triệu chín trăm 

bảy mƣơi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0004074 ngày 07/5/2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Kế Sách. 

 

Báo cho nguyên đơn đựơc quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án; bị đơn đƣợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc kể từ ngày bản án đƣợc niêm yết tại địa phƣơng, để yêu cầu Toà án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 



 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 184/2020/DS-PT 

 

Ngày 28-7-2020 
 

V/v tranh chấp đồng góp hụi 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 
 

Các Thẩm phán: 

 

Ông Phan Trí Dũng; Bà 

Thái Thị Hữu Xuân; 

Ông Huỳnh Văn Luật. 
 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dƣơng. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Văn Lợi - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 199/2020/TLPT-DS về việc: “Tranh 

chấp hợp đồng góp hụi”, 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 37/2019/DS-ST ngày 23/8/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dƣơng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 211/2020/QĐPT-DS ngày 

 tháng 7 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị Tuyết P, sinh năm 1971. Địa chỉ: huyện D, tỉnh 

Bình Dƣơng (có mặt). 

 

 Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Trƣơng Đình 

T, là Luật sƣ thuộc Văn phòng luật sƣ X thuộc Đoàn Luật sƣ Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt). 

 



 

 

 Bị đơn: Ông Nguyễn Phƣớc H, sinh năm 1968. Địa chỉ: huyện D, tỉnh Bình 

Dƣơng (có mặt). 

 

 Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Ngọc TH, sinh năm: 1971. 

Địa chỉ: huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. (có mặt). 

 

 Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Ngọc TH: Ông Lê Văn 

 

B, là Luật sƣ thuộc Văn phòng luật sƣ Y thuộc Đoàn Luật sƣ Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt). 
 

Người kháng cáo: Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê Ngọc TH. 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 
 

 Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng nguyên đơn bà Lê Thị Tuyết P 

trình bày: Do quen biết nhau, bà làm chủ hụi, ông H là hụi viên có tham gia góp 

nhiều dây hụi, sau khi ông H lĩnh hụi xong thì không góp hụi, bà có gặp ông H để 

đòi nhiều lần nhƣng ông H không góp, đến ngày 01/7/2019 hai bên có chốt lại số 

tiền nợ hụi và viết cho bà giấy nợ hẹn đến ngày 15/8/2019 sẽ trả hết số tiền trên. 

 

Tuy nhiên khi đến hạn ông H không trả, bà có gặp ông H đòi nhiều lần nhƣng cũng 

không trả. Nay bà yêu cầu ông H và bà TH trả lại cho bà số tiền hụi phải góp là 

818.200.000 đồng và tiền lãi suất theo quy định của pháp luật từ ngày 16/9/2019 

đến ngày xét xử sơ thẩm. 

 

 Bị đơn ông Nguyễn Phước H trình bày: Ông xác nhận lời trình bày của bà P 

là đúng, ông có tham gia góp nhiều dây hụi và hiện còn nợ bà P tổng số tiền 

818.200.000 đồng, có giấy nợ ngày 01/7/2019 do ông viết và ký tên. Nay ông đồng 

 trả cho bà P số tiền 818.200.000 đồng và tiền lãi suất theo quy định của pháp luật. 
 

Ông xác định việc tham gia góp hụi giữa ông và bà P vợ ông là bà Lê Ngọc 

TH không biết nên số nợ trên là nợ riêng của ông. Số tiền ông lĩnh hụi dùng vào 

việc cá nhân không liên quan đến vợ nên một mình ông có trách nhiệm trả, vợ ông 

không có nghĩa vụ cùng ông trả số tiền nêu trên cho bà P. 
 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê Ngọc TH trình bày: Bà là vợ 

của ông Nguyễn Phƣớc H, bà và ông H hiện tại còn chung sống với nhau chƣa ly 

hôn, đối với số tiền nợ hụi trên bà không biết, bà xác định đây là nợ riêng của ông H 

không liên quan đến bà cho nên không đồng ý cùng ông H trả số nợ trên cho bà P. 
 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2020/DS-ST ngày 21/02/2020, Tòa án nhân 

dân huyện D đã quyết định: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Tuyết P đối với ông Nguyễn 

Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Buộc ông Nguyễn Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị 

Tuyết P số tiền 853.653.500 đồng. 
 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
 



 

 

Sau khi án tuyên, ngày 16/3/2020 ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà 

Lê Ngọc TH kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

 kiến của ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà TH và ngƣời bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho bà TH: Bà TH và ông H đã ly thân và sống riêng từ 

cách đây 2 năm (năm 2018). Ông H lĩnh hụi của bà P nhiều lần nhƣng sử dụng tiền 

vào mục đích đánh bạc, không phục vụ cuộc sống chung của vợ chồng nên phải tự 

chịu trách nhiệm trả nợ riêng. Đề nghị giữ nguyên yêu cầu kháng cáo sửa bản án sơ 
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thẩm, không chấp nhận liên đới cùng ông H thanh toán nợ cho bà P. Ngoài ra bản án 

sơ thẩm còn có sai sót trong việc ghi tên bà Lê Ngọc TH thành Lê Thị TH trong 

phần quyết định. 
 

 kiến của bị đơn: Ông H xin thay đổi lời trình bày và xác định ông lĩnh hụi 

của bà P nhiều lần tổng cộng 818.200.000 đồng để qua Campuchia đánh bạc, tiêu 

xài cá nhân, không liên quan đến bà TH. Ông H thống nhất nhƣ yêu cầu kháng cáo 

của bà TH, chấp nhận tự trả nợ theo nhƣ yêu cầu của bà P. 

 

 kiến của nguyên đơn và ngƣời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên 

đơn: Số tiền ông H lĩnh hụi của bà P bao gồm nợ gốc: 818.200.000 đồng và nợ lãi: 

 

35.453.500 đồng, tổng cộng: 853.653.500 đồng phát sinh trong thời kỳ hôn nhân 

giữa bà TH và ông H. Ở cấp sơ thẩm ông H khai rõ lĩnh hụi để trả nợ và chữa bệnh, 

tiêu xài phục vụ đời sống chung vợ chồng. Còn bà TH khai vợ chồng không ly hôn 

và sống chung với nhau nhƣng nay bà TH và ông H khai gian dối, mâu thuẩn với lời 

khai ban đầu để trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Bà P không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 

 kiến của Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa: 
 

Về tố tụng: Những ngƣời tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm. 
 

Về nội dung: Bà TH kháng cáo nhƣng không cung cấp chứng cứ chứng minh 

nên căn cứ khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bà TH, giữ y bản án sơ thẩm. 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày, 

tranh tụng của các đƣơng sự tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, ý kiến 

của ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đƣơng sự, 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Nguyên đơn bà Lê Thị Tuyết P khởi kiện yêu cầu bị đơn ông Nguyễn Phƣớc H 

thanh toán tiền góp hụi là 818.200.000 đồng, chứng cứ là Giấy nợ tiền ngày 01/7/2019 

(bút lục số 07) do ông Nguyễn Phƣớc H tự viết. Ông H thừa nhận nợ và đồng ý trả nợ 

gốc theo giấy nhận tiền và lãi suất phát sinh theo yêu cầu của bà P. Ông H và bà P 

không kháng cáo bản án sơ thẩm xét xử buộc ông H và bà TH (vợ ông H) hoàn trả bà 

Nguyễn Thị Tuyết P số tiền góp hụi và lãi suất chậm trả tổng cộng 853.653.500 đồng. 

Riêng bà TH vợ ông H không đồng ý bản án sơ thẩm nên có kháng cáo vì cho rằng 

 



 

 

đây là nợ riêng của ông H. Theo Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Tòa án cấp 

phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có 

kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng 

nghị”. Vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm xem xét trong phạm vi kháng cáo của bà TH. 

 

 Xét kháng cáo của ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà TH không 

đồng ý trả tiền vì cho rằng giao dịch góp hụi do ông H là ngƣời tự xác lập và sử 

dụng vào mục đích cá nhân của ông H. Xét ý kiến trên thấy rằng, bà TH và ông H 

thừa nhận là vợ chồng có đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Việc ông H tham 

gia góp hụi và ký giấy xác nhận nợ đƣợc thực hiện trong thời kỳ hôn nhân của bà 
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TH và ông H. Theo Điều 27, 37 Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng phải 
 

 ng trả các khoản nợ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình, các khoản nợ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 

chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Đồng thời, vợ, chồng 

chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện theo quy định pháp 

luật. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông H khai nhận ông hốt số tiền hụi 818.200.000 

đồng của bà P để qua Campuchia đánh bạc, tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, lời khai này 

hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của ông H tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 

21/2/2020 (bút lục 71-76) rằng ông lĩnh số tiền hụi 818.200.000 đồng của bà P để 

trả nợ ngân hàng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vợ chồng đã thế chấp 

và điều trị bệnh cho ông H, để xoay sở trang trải trong gia đình. Số tiền vay Ngân 

hàng do vợ chồng c ng đứng tên vay. Bản thân ông H cũng không cung cấp đƣợc 

chứng cứ, cũng nhƣ không trình bày đƣợc căn cứ vì sao lại thay đổi lời khai. Tại 

Biên bản lấy lời khai ngày 4/12/2019 (bút lục 43), bà TH trình bày bà và ông H 

chung sống với nhau từ năm 1992, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Dầu 

Tiếng, vợ chồng còn chung sống với nhau chƣa ly hôn, bà không biết ông H hốt hụi 

dùng vào việc gì. Bản thân bà TH sau khi cung cấp lời khai thì có đơn c ng ngày 

4/12/2019 yêu cầu giải quyết vắng mặt khi Tòa án triệu tập. Tại phiên tòa phúc thẩm 

bà TH lại trình bày vợ chồng bà đã ly thân sống riêng hai năm nay (tức từ năm 2018 

đến nay) và ông H đã dùng số tiền hốt hụi để đánh bạc, không dùng vào mục đích 

chữa bệnh. Lời khai này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của bà tại cấp sơ thẩm là 

để chối bỏ trách nhiệm liên đới thanh toán nợ cho chồng bà là ông H. Tuy nhiên, xét 

việc bà TH kháng cáo nhƣng không cung cấp đƣợc tài liệu chứng cứ nào chứng 

minh đƣợc việc ông H tự xác lập giao dịch chơi hụi và sử dụng số tiền hốt hụi vào 

mục đích cá nhân của ông H, không có căn cứ chứng minh đây là nợ riêng của cá 

nhân ông H nên phải có trách nhiệm liên đới cùng ông H thanh toán nợ cho bà P. 

Tòa án cấp sơ thẩm buộc ông H và bà TH cùng có trách nhiệm trả nợ cho bà P là 

đúng quy định pháp luật. Ý kiến của bà TH và ngƣời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 

cho bà TH kháng cáo cho rằng bà P không chịu trách nhiệm liên đới cùng ông H 

thanh toán nợ cho bà P là không có căn cứ nên không đƣợc chấp nhận. 
 

Từ những cơ sở nhận định nêu trên, xét ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát đề 

nghị giữ y bản án sơ thẩm là có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, xét phần quyết định 

của bản án sơ thẩm còn có sai sót trong việc ghi tên bà Lê Ngọc TH thành Lê Thị 

TH nên bà TH kháng cáo là có căn cứ, cần sửa bản án sơ thẩm về tên bà TH cho 

phù hợp với hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 
 

[3] Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lê Ngọc TH không phải chịu do sửa bản án 

sơ thẩm. 



 

 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng: 
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 Điều 92, Điều 148, Điều 293, khoản 2 Điều 308, Điều 313 Bộ luật Tố tụng 

 

dân sự; 
 

- Điều 357, Điều 471, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 ; 
 

 Điều 27, 37 Luật Hôn nhân và Gia đình; 

 

 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Lê Ngọc TH. 

 

 Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2020/DS-ST ngày 21/02/2020 về việc 

tranh chấp hợp đồng góp hụi của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dƣơng. 
 

2.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Tuyết P đối với ông Nguyễn 

Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Buộc ông Nguyễn Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị 

Tuyết P số tiền nợ gốc: 818.200.000 đồng và nợ lãi: 35.453.500 đồng, tổng cộng: 

853.653.500 đồng. 
 

Kể từ ngày bà Lê Thị Tuyết P có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong, ông Nguyễn Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

Bộ luật Dân sự 2015. 
 

2.2. Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Ông Nguyễn Phƣớc H và bà Lê Ngọc TH phải chịu 37.609.600 đồng (ba 

mƣơi bảy triệu sáu trăm lẽ chín nghìn sáu trăm đồng). 

 

 Bà Lê Thị Tuyết P không phải chịu. Chi cục Thi hành án dân sự huyện D 

hoàn trả lại cho bà Lê Thị Tuyết P 18.352.775 đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên 

lai thu số AA/2016/0031955 ngày 16/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

D. 
 



 

 

 Về án phí phúc thẩm: Bà Lê Ngọc TH không phải chịu. Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện D hoàn trả lại cho bà Lê Ngọc TH số tiền 300.000 đồng tạm ứng án 

phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0032545 ngày 20/3/2020. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Bình Dƣơng; 

 TAND huyện D; 

 Chi cục THADS huyện D; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: Hồ sơ, HCTP, Tòa Dân sự. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 Phan Trí Dũng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 19/2020/DS-ST 
 

Ngày: 30-6-2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Phạm Ngọc Thanh 

 

2. Ông Võ Thành Bê 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Cao Vũ Linh - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Ý - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

207/2019/TLST-DS ngày 09 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp “hợp đồng dân sự 

góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 22/2020/QĐXXST-DS ngày 

04/3/2020, quyết định hoãn phiên tòa số: 16/2020/QĐST-DS ngày 27/3/2020, 

thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 26/TB-TA ngày 20/4/2020, thông 

báo mở phiên tòa số: 47/TB-TA ngày 25 tháng 5 năm 2020 và quyết định hoãn 

phiên tòa số: 41/2020/QĐST-DS ngày 10/6/2020 giữa các đƣơng sự: 
 



 

 

 Nguyên đơn: Anh Phạm Hải Đ, sinh năm 1990 (có mặt) 

 

 Bị đơn: 
 

2.1. Ông Nguyễn Văn T (vắng mặt) 
 

2.2. Bà Nguyễn Thị M (vắng mặt) 
 

Địa chỉ: ấp C, xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Tại đơn khởi kiện đề ngày 26/6/2019; đơn khởi kiện bổ sung ngày 

18/7/2019; biên bản lấy lời khai ngày 03/02/2020 và trong quá trình xét xử 

nguyên đơn anh Phạm Hải Đ trình bày: 
 

Ngày 30/6/2017 âm lịch anh có tham gia góp dây hụi 2.000.000 đồng do 

ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M làm chủ, mỗi tháng mở hụi một lần vào 

ngày 30 hàng tháng, hụi có lãi và có hoa hồng (tiền cò 1.000.000 đồng), hụi có 

25 phần, anh tham gia 02 phần, góp hụi sống mỗi phần đƣợc 18 lần thì ông T, bà 

M tuyên bố úp hụi nên còn lại 07 phần hụi mà các hụi viên trong đó có anh chƣa 

lĩnh hụi. Do đó, giữa anh với ông T, bà M và cùng một số hụi viên còn lại chƣa 

lĩnh hụi (Nguyễn Thị Ta, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Nghìn, Danh Thị Bé 

Tƣ, Lý Văn Bớt) cùng nhau thống nhất thỏa thuận: ngày 30 hàng tháng sẽ bốc 

thăm ai bốc đƣợc thăm ghi chữ “hốt” thì sẽ lĩnh tiền của 18 phần hụi trƣớc đó 

mà các hụi viên đã lĩnh (hụi chết), 07 ngƣời chƣa lĩnh hụi này không phải thực 

hiện nghĩa vụ gì khác đối với chủ hụi và cứ nhƣ vậy hàng tháng bốc thăm cho 

đến khi nào đủ các phần hụi thì thôi. 
 

Sau khi thỏa thuận đến lần thứ 19 bốc thăm thì Lý Văn Bớt lĩnh hụi, lần thứ 

20 thì anh Lĩnh hụi nhƣng ông T, bà M không giao đƣợc đồng nào. 
 

Anh có làm đơn yêu cầu chính quyền địa phƣơng giải quyết nhƣng ông T, 

bà M không tham gia nên hòa giải không thành. 
 

Nay yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T, bà M phải trả cho anh số tiền 

hụi còn thiếu là 72.000.000 đồng, ngoài ra không yêu cầu gì khác. 
 

* Tại phiên tòa: 
 

 Nguyên đơn anh Phạm Hải Đ có ý kiến: Xin thay đổi một phần yêu cầu 

khởi kiện, cụ thể: Chỉ yêu cầu bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M phải 

trả cho anh số tiền hụi còn thiếu là 70.000.000 đồng, do phải trừ lại 2.000.000 

đồng tiền hoa hồng cho ông T, bà M. 

 

 Bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M vắng mặt lần thứ hai, không 

lý do mặc dù đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ. 

 

 Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến: 
 

 Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ 

ký phiên tòa và của ngƣời tham gia tố tụng nguyên đơn anh Phạm Hải Đ trong 

quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét 

xử nghị án là đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; đối với ngƣời tham gia 



 

 

tố tụng bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M trong quá trình giải quyết 

vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là chƣa 
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đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự, cụ thể nhƣ không tham gia phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, T cận, công khai chứng cứ và hòa giải và tham gia 

phiên tòa xét xử. 
 

 Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn anh Phạm Hải Đ, buộc bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị M phải trả cho nguyên đơn số tiền hụi còn thiếu. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN:
. 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt Thông báo 

cho bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M biết và quy định thời gian để 

bị đơn có ý kiến về việc khởi kiện “Tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi” 

của nguyên đơn anh Phạm Hải Đ, nhƣng bị đơn ông T, bà M không có ý kiến gì 

và cũng không cung cấp chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. 
 

Do đó Tòa án vẫn tiến hành việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp 

luật. Sau đó, Tòa án tiến hành Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, T 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải, đồng thời đã tống đạt hợp lệ cho bị đơn 

ông T, bà M, mặc dù đã đƣợc triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà bị đơn ông T, bà M 

vẫn cố tình vắng mặt không lý do. Nhƣ vậy, đƣợc xác định đây là vụ án thuộc 

trƣờng hợp không tiến hành hòa giải đƣợc theo quy định tại khoản 1 Điều 207 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: “Bị đơn...........đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt”. 
 

Nên Tòa án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. Tại phiên 

tòa, vắng mặt bị đơn ông T, bà M (đã đƣợc tống đạt hợp lệ Thông báo mở phiên 

tòa), nhƣng bị đơn ông T, bà M vẫn vắng mặt không có lý do, nên HĐXX phải 

hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa để mở phiên tòa xét xử lần thứ hai đã 

đƣợc tống đạt hợp lệ cho bị đơn ông T, bà M, nhƣng bị đơn ông T, bà M vẫn 

vắng mặt không có lý do, đồng thời tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn anh Đ 

không yêu cầu hoãn phiên tòa. Vì vậy, HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án theo 

đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và Điều 241 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
 

 Về nội dung: Xác định đƣợc vào ngày 30/6/2017 âm lịch nguyên đơn 

anh Phạm Hải Đ có tham gia góp dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng do bị 

đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M làm chủ. Anh Đ tham gia 02 phần và 
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góp hụi sống đƣợc mỗi phần 18 lần thì bị đơn ông T, bà M úp hụi nên tính theo 

hụi có lãi ông T, bà M nợ anh Đ số tiền bằng 72.000.000 đồng (2.000.000 

đồng/phần x 18 lần) x 02 phần là đúng với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

anh Đ và cũng phù hợp với các tài liệu chứng cứ do Tòa án thu thập đƣợc tại các 

bút lục từ số 41 đến 47. Tuy nhiên, tài phiên tòa nguyên đơn anh Đ xác định chỉ 

khởi kiện buộc bị đơn ông T, bà M phải trả cho anh số tiền hụi còn thiếu là 

70.000.000 đồng, vì xác định trong dây hụi này ngay từ đầu các bên có thỏa 

thuận hụi có hoa hồng (tiền cò mỗi phần 1.000.000 đồng) nên tự nguyện trừ lại 

một phần 1.000.000 đồng x 02 phần = 2.000.000 đồng. Thấy rằng, sự tự nguyện 

khấu trừ số tiền 2.000.000 đồng của anh Đ phù hợp nên HĐXX chấp nhận. 
 

Vì vậy, nay ông T, bà M phải có trách nhiệm trả cho anh Đ số tiền hụi còn 

thiếu là 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng), vì đây là nghĩa vụ của chủ hụi đối 

với thành viên góp hụi theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015 và 

các điều 15, 22, 27, 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của 

Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Do đó yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

anh Đ là có căn cứ để chấp nhận toàn bộ. 
 

 Về án phí sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M phải 

chịu 3.500.000 đồng (70.000.000đ x 10%) án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và Điều 

241 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
 

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; các điều 15, 22, 27, 29 Nghị 

định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 

phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, tuyên 

xử: 
 

 Buộc ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M phải trả cho anh Phạm Hải 

 

 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) tiền hụi còn thiếu. 

 



 

 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của anh Phạm Hải Đ, nếu ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M không trả hoặc trả không đủ số tiền nêu trên 

cho anh Đ thì hàng tháng ông T, bà M còn phải trả tiền lãi cho anh Đ theo mức 
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lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tƣơng ứng 

với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 
 

3. Về án phí: 
 

 Bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị M phải chịu 3.500.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Nguyên đơn anh Phạm Hải Đ không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; 

hoàn trả lại cho anh Phạm Hải Đ 1.800.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm đã nộp theo biên lai số 0007545 ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện An Minh. 
 

Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án (ngày 30/6/2020); đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án đƣợc giao hoặc niêm yết 

hợp lệ. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6,7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 

 Toà án tỉnh KG; 

 VKS huyện, tỉnh; 

 Các Đ/s; 

 

 Chi cục THADS huyện; 

 Lưu (HSVA, VPTA). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

Phạm Thị Mỹ Linh 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   

 

 

Bản án số: 30/2020/DS-ST 
 

Ngày: 24-8-2020 
 

V/v tranh chấp về hợp đồng 

dân sự góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 

 

 

 Ông Võ Thành Bê 

 

 Bà Hồ Thị Hoa 
 

 Thư ký phiên tòa: Ông Cao Vũ Linh - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Ý - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

210/2019/TLST-DS ngày 09 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp “hợp đồng dân sự 

góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 53/2020/QĐXXST-DS ngày 

15 tháng 6 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số: 51/2020/QĐST-DS ngày 

10/7/2020 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 62/TB-TA ngày 

30/7/2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1. Nguyên đơn: 
 

1.1. Anh Nguyễn Q (L), sinh năm 1993 (có mặt) 



 

 

 

1.2. Chị La Hồng Y, sinh năm 1991 (có mặt) 
 

Địa chỉ: ấp X, xã B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 
 

2. Bị đơn: 
 

2.1. Ông Lê Hoàng T, sinh năm 1971 (vắng mặt) 
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2.2. Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1971 (có mặt) 
 

Địa chỉ: ấp X, xã B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 09/5/2019, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

12/8/2019, biên bản lấy lời khai ngày 02/3/2020 nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị 

La Hồng Y trình bày: 
 

Năm 2016 âm lịch anh chị có tham gia nhiều dây hụi do ông Lê Hoàng T, 

bà Nguyễn Thị P làm chủ, cụ thể nhƣ sau: Ngày 05/11/2016 âm lịch anh chị 

tham gia 02 dây hụi loại hụi 2.000.000 đồng, mỗi tháng mở hụi một lần vào 

ngày 05 hàng tháng, hụi có lãi và có hoa hồng (tiền cò 1.000.000 đồng), hụi có 

27 phần, anh chị tham gia mỗi dây 02 phần. 
 

 Dây thứ nhất (Dây A): Anh chị góp hụi sống mỗi phần đƣợc 23 lần đến 

lần thứ 24 (ngày 05/9/2018 âm lịch) thì bỏ thăm phần hụi thứ nhất 1.700.000 

đồng nên lĩnh đƣợc số tiền 45.900.000 đồng (đã trừ tiền cò), nhƣng ông T, bà P 

vẫn chƣa giao đồng nào. Sau đó anh chị vẫn góp hụi sống của phần hụi còn lại 

và hụi chết đến khi mãn hụi bằng cách ông T, bà P tự trừ số tiền anh chị đã lĩnh 

hụi đƣợc của phần hụi thứ nhất. Dây hụi này đến nay đã mãn. 

 

 Dây thứ hai (Dây B): Anh chị góp hụi sống mỗi phần đƣợc 23 lần đến lần 

thứ 24 (ngày 05/9/2018 âm lịch) thì bỏ thăm phần hụi thứ nhất 1.300.000 đồng 

nên lĩnh đƣợc số tiền 47.100.000 đồng (đã trừ tiền cò), nhƣng ông T, bà P vẫn 

chƣa giao đồng nào. Sau đó anh chị vẫn góp hụi sống của phần hụi còn lại và hụi 

chết đến khi mãn hụi bằng cách ông T, bà P tự trừ số tiền anh chị đã lĩnh hụi 

đƣợc của phần hụi thứ nhất. Dây hụi này đến nay đã mãn. 
 

Sau đó bà P có trực tiếp viết giao cho anh chị 01 tờ giấy nội dung ghi còn 

thiếu anh chị tổng cộng tiền hụi của 04 phần bằng 166.300.000 đồng sau khi đã 

trừ tiền hụi chết, nhƣng cho đến nay ông T, bà P vẫn chƣa trả cho anh chị đƣợc 

đồng nào. 
 

Do trong quá trình làm đơn anh chị bị sơ suất nên ghi số tiền ông T, bà P 

còn nợ chỉ 166.000.000 đồng nên nay chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Lê 

Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải trả cho anh chị số tiền hụi còn thiếu là 

166.000.000đ (Một trăm sáu mƣơi sáu triệu đồng), ngoài ra không yêu cầu gì 

khác. 
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 Đối với yêu cầu trên của nguyên đơn, tại tờ tờ trình ngày 17/12/2019, 

biên bản lấy lời khai ngày 19/12/2019 ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P là bị 

đơn có ý kiến: 
 

Năm 2016 âm lịch ông bà có làm chủ nhiều dây hụi và anh Nguyễn Q, chị 

La Hồng Y có tham gia góp hụi, cụ thể nhƣ sau: Ngày 05/10/2016 âm lịch mở 

02 dây hụi 2.000.000 đồng, mỗi tháng mở hụi một lần vào ngày 05 hàng tháng, 

hụi có lãi và có hoa hồng (tiền cò 1.000.000 đồng), hụi có 27 phần, anh Tỉnh, chị 

Y tham gia mỗi dây 02 phần. 
 

 Dây thứ nhất (Dây A): Anh Tỉnh, chị Y góp hụi sống đƣợc 23 lần, đến lần 

thứ 24 (ngày 05/9/2018) thì bỏ thăm phần hụi thứ nhất 1.700.000 đồng nên lĩnh 

đƣợc số tiền 45.900.000 đồng (đã trừ tiền cò), nhƣng do các hụi viên không góp 

tiền nên ông bà chƣa giao số tiền này cho anh Tỉnh, chị Y và cũng kể từ thời 

điểm đó thì dây hụi này ông bà cũng tuyên bố úp hụi nên phần hụi thứ hai ông 

bà còn nợ tiền hụi tính theo tiền hụi thực tế mà anh Tỉnh, chị Y đã góp là 

19.270.000 đồng. 

 

 Dây thứ hai (Dây B): Anh Tỉnh, chị Y góp hụi sống đƣợc 23 lần, đến lần 

thứ 24 (ngày 05/9/2018) thì bỏ thăm phần hụi thứ nhất 1.300.000 đồng nên lĩnh 

đƣợc số tiền 47.100.000 đồng (đã trừ tiền cò), nhƣng do các hụi viên không góp 

tiền nên ông bà chƣa giao số tiền này cho anh Tỉnh, chị Y và cũng kể từ thời 

điểm đó thì dây hụi này ông bà cũng tuyên bố úp hụi nên phần hụi thứ hai ông 

bà còn nợ tiền hụi tính theo tiền hụi thực tế mà anh Tỉnh, chị Y đã góp là 

19.220.000 đồng. 
 

Tổng cộng hai dây hụi trên ông bà còn nợ anh Tỉnh, chị Y số tiền 

131.490.000 đồng, nhƣng trừ cho mỗi dây 03 lần hụi chết là 12.000.000 đồng và 

trả đƣợc 12.000.000 đồng nên chỉ còn nợ số tiền 107.490.000 đồng, nhƣng hẹn 

mỗi tháng trả 4.000.000 đồng đến khi nào đủ số tiền còn nợ. 
 

* Tại phiên tòa: 
 

 Nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y có ý kiến: Chỉ yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải trả cho anh chị số tiền 

hụi còn thiếu là 147.000.000 đồng, ngoài ra không yêu cầu gì khác.. 

 

 Bị đơn bà Nguyễn Thị P có ý kiến: Tôi xác định và thừa nhận vợ chồng 

còn nợ và đồng ý trả cho nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y số tiền hụi 

còn thiếu là 147.000.000 đồng, nhƣng hẹn mỗi tháng trả 4.000.000 đồng đến khi 

nào đủ số tiền còn nợ. 



 

 

 

 Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến: 
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 Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ 

ký phiên tòa và của ngƣời tham gia tố tụng nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La 

Hồng Y trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; đối với 

ngƣời tham gia tố tụng bị đơn ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P trong quá trình 

giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị 

án là chƣa đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự, cụ thể nhƣ không tham 

gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, 

bị đơn ông Lê Hoàng T không tham gia phiên tòa xét xử. 

 

 Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y buộc bị đơn ông Lê Hoàng T, bà 

Nguyễn Thị P phải trả cho anh Tỉnh, chị Y số tiền hụi còn thiếu. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN:
. 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt Thông báo 

cho bị đơn ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P biết và quy định thời gian để bị 

đơn có ý kiến về việc khởi kiện “Tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi” của 

nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y. Đồng thời, bị đơn ông T, bà P cũng 

đã có ý kiến thể hiện bằng văn bản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. 
 

Do đó, Tòa án vẫn tiến hành việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp 

luật. Sau đó, Tòa án tiến hành Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải, đồng thời đã tống đạt hợp lệ cho bị đơn 

ông T, bà P, mặc dù đã đƣợc triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà bị đơn ông T, bà P 

vẫn cố tình vắng mặt không lý do. Nhƣ vậy, đƣợc xác định đây là vụ án thuộc 

trƣờng hợp không tiến hành hòa giải đƣợc theo quy định tại khoản 1 Điều 207 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: “Bị đơn,........đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt”. 
 

Nên Tòa án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. Tại phiên 

tòa, vắng mặt bị đơn ông T, bà P (đã đƣợc tống đạt hợp lệ Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử), nhƣng đơn ông T, bà P vẫn vắng mặt không có lý do, nên HĐXX 

phải hoãn phiên tòa. 
 

Quyết định hoãn phiên tòa để mở phiên tòa xét xử lần thứ hai đã đƣợc tống 

đạt hợp lệ cho bị đơn ông T, bà P, nhƣng vì điều kiện khách quan nên phiên tòa 
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theo Quyết định hoãn đƣợc thay đổi vào ngày 24/8/2020, đồng thời thủ tục này 

cũng đã đƣợc tống đạt hợp lệ cho ông T, bà P, nhƣng bị đơn ông T vẫn vắng mặt 

không có lý do. Đồng thời, tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn anh Tỉnh, chị Y và 

bị đơn bà P không yêu cầu hoãn phiên tòa. Vì vậy, HĐXX vẫn tiến hành xét xử 

vụ án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và Điều 241 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
 

 Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 

lời trình bày của các đƣơng sự tại phiên tòa hôm nay, có đủ cơ sở để xác định 

đƣợc giữa nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y với bị đơn ông Lê Hoàng 

T, bà Nguyễn Thị P có xác lập hợp đồng dân sự góp hụi với nhau. Cụ thể: Ngày 

05/11/2016 âm lịch anh Tỉnh, chị Y tham gia 02 dây hụi loại hụi 2.000.000 

đồng, mỗi tháng mở hụi một lần vào ngày 05 hàng tháng, hụi có lãi và có hoa 

hồng (tiền cò 1.000.000 đồng), hụi có 27 phần, anh Tỉnh, chị Y tham gia mỗi 

dây (dây A, dây B) 02 phần do ông T, bà P làm chủ. Sau khi góp hụi đến lần thứ 

24 là ngày 05/9/2018 âm lịch, anh Tỉnh, chị Y lần lƣợt bỏ thăm nên lĩnh mỗi dây 

một phần, trong đó: dây A lĩnh đƣợc 45.900.000 đồng, dây B lĩnh đƣợc 

47.100.000 đồng, nhƣng đến nay ông T, bà P vẫn chƣa giao đồng nào cho anh 

Tỉnh, chị Y. 

 

 Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn anh Tỉnh, chị Y và bị đơn bà P cùng 

thống nhất xác định và tự thỏa T: Hiện ông T, bà P còn nợ anh Tỉnh, chị Y số 

tiền hụi còn thiếu tổng cộng là 147.000.000 đồng. 
 

Do đó, hiện nay bị đơn ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải trả số tiền 

hụi còn thiếu đối với nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y là 

147.000.000đ (Một trăm bốn mƣơi bảy triệu đồng), vì đây là nghĩa vụ của chủ 

hụi đối với thành viên góp hụi theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự và các 

điều 15, 22, 27, 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Do đó yêu cầu khởi kiện của nguên đơn anh Tỉnh, 

chị Y là có căn cứ để chấp nhận toàn bộ. 
 

 Về thời gian và phƣơng thức thực hiện việc trả nợ, do bị đơn ông Lê 

Hoàng T vắng mặt nên HĐXX không thể ghi nhận sự tự thỏa T của các đƣơng 

sự có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay, mà quyết định trách nhiệm của bị đơn ông 

Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải trả nợ cho nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị 

La Hồng Y theo quy định của pháp luật. 
 

[5] Về án phí sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của 
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Tòa án: Bị đơn ông T, bà P phải chịu 7.350.000 đồng (147.000.000đ x 5%) tiền 

án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 và Điều 

241 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 
 

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; các điều 15, 22, 27, 29 Nghị 

định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 

phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, tuyên 

xử: 
 

 Buộc ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải trả cho anh Nguyễn Q, chị 

La Hồng Y 147.000.000đ (Một trăm bốn mƣơi bảy triệu đồng) tiền hụi còn 

thiếu. 

 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của anh Nguyễn Q, chị La Hồng 

Y, nếu ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P không trả hoặc trả không đủ số tiền 

nêu trên cho anh Tỉnh, chị Y thì hàng tháng ông T, bà P còn phải trả tiền lãi cho 

anh Tỉnh, chị Y theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân 

sự năm 2015 tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

 Về án phí: 
 

 Bị đơn ông Lê Hoàng T, bà Nguyễn Thị P phải chịu 7.350.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Nguyên đơn anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm; hoàn trả lại cho anh Nguyễn Q, chị La Hồng Y 4.150.000 đồng tiền 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0007491 ngày 02 tháng 

10 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện An Minh. 
 

Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án (ngày 24/8/2020); đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án đƣợc giao hoặc niêm yết 

hợp lệ. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 



 

 

quyền thoả T thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 
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sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

 Toà án tỉnh KG; 

 

 VKS huyện, tỉnh; 

 Các Đ/s; 

 

 Chi cục THADS huyện; 

 Lưu (HSVA, VPTA). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

Phạm Thị Mỹ Linh 



 

 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2020/DS-ST 

Ngày 07-07-2020 

 

V/v “Tranh chấp nghĩa vụ 

thanh toán tiền biêu” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG 

NGÃI - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Duẩn 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Huỳnh Thị Thùy Trâm và bà Huỳnh Thị Mỹ Lễ 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Minh Ngân – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị 

xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Cƣờng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 07 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 98/2019/TLST-DS ngày 05 tháng 12 

năm 2019 về việc “Tranh chấp nghĩa vụ thanh toán tiền biêu” theo Quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử số 08/2020/QĐXXST - DS ngày 18 tháng 3 năm 2020, Quyết định 

hoãn phiên tòa số 09/2020/QĐST-DS ngày 10/4/2020; Quyết định số 19/2020/QĐ 

ST-DS ngày 20/5/2020 và Quyết định số 38/2020/QĐST-DS ngày 16/6/2020; giữa 

các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Bà Võ Thị B, sinh năm 1983; 

 

 Bị đơn: Bà Huỳnh Thị B1, sinh năm 1962; 
 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố N, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 



 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Đoàn Văn B, sinh năm 1981; 

 

- bà Lê Thị Thu T, sinh năm 1988; 

- Bà Lê Thị Thu T, sinh năm 1991; 

- Ông Lê Hoài G, sinh năm 1993; 
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 Ông Lê Hoài Đậu, sinh năm 1996; 
 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố N, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 

 Bà Lê Thị Thu C, sinh năm 1986; 
 

Địa chỉ: Tổ dân phố A, phƣờng P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong đơn khởi kiện ngày 25/11/2019, đơn khởi kiện bổ sung ngày 05/12/2019 

và quá trình tố tụng tại Tòa án nguyên đơn bà Võ Thị B trình bày: 
 

Vào năm 2013, bà Võ Thị B cầm cái biêu (hụi), có một số ngƣời tham gia 

chơi biêu trong đó cá bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 13 dây biêu, hằng tháng đóng 

tiền biêu là 2.000.000 đồng của một chân biêu và 04 dây biêu hằng tháng đóng tiền 

biêu 1.000.000 đồng của một chân biêu, cụ thể nhƣ sau : 
 

 Đối với dây biêu hằng tháng đóng tiền biêu 2.000.000 đồng : 
 

 Dây biêu thứ 1: Ngày 19/4/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu (biêu chết) cho bà đƣợc 12 tháng, còn lại 04 

tháng bà B1 chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 04 tháng với số tiền 

 

8.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 2: Ngày 19/6/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 09 tháng, còn lại 07 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu chết 07 tháng với số tiền 

 

14.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 3: Ngày 19/7/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 08 tháng, còn lại 08 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 08 tháng với số tiền 16.000.000 

đồng. 

 



 

 

 Dây biêu thứ 4: Ngày 19/8/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 02 chân 

biêu, hằng tháng bà B1 phải đóng tiền biêu là 4.000.000 đồng, dây biêu này gồm có 

17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên và lần tiếp theo, sau khi hốt 
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biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 14 tháng, còn lại 17 tháng bà B1 chƣa đóng, 

nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 17 tháng với số tiền 34.000.000 đồng. 
 

 Dây biêu thứ 5: Ngày 19/9/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 06 tháng, còn lại 10 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 10 tháng với số tiền 20.000.000 

đồng. 

 

 Dây biêu thứ 6: Ngày 19/11/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu tháng thứ 04, 

sau khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 02 tháng, còn lại 11 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 11 tháng với số tiền 

 

22.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 7: Ngày 19/11/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 05 tháng, còn lại 11 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 11 tháng với số tiền 22.000.000 

đồng. 

 

 Dây biêu thứ 8: Ngày 19/12/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 04 tháng, còn lại 12 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 12 tháng với số tiền 24.000.000 

đồng. 

 

 Dây biêu thứ 9: Ngày 19/02/2014, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 03 tháng, còn lại 13 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 13 tháng với số tiền 26.000.000 

đồng. 

 

 Dây biêu thứ 10: Ngày 19/02/2014, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 

chân biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu thứ hai, 

sau khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 01 tháng, còn lại 14 tháng bà B1 

chƣa đóng, nên bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu 14 tháng với số tiền 28.000.000 

đồng. 
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 Dây biêu thứ 11: Ngày 19/02/2014, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 

chân biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu tháng 

thứ hai, sau khi hốt biêu bà B1 không đóng tiền biêu mà nói bà đóng thay tiền biêu 

15 tháng với số tiền 30.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 12: Ngày 19/03/2014, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 

chân biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu 

tiên, sau khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 01 tháng, còn lại 15 tháng 

bà B1 không đóng mà nói bà đóng thay tiền biêu 15 tháng với số tiền 30.000.000 

đồng. 

 

 Dây biêu thứ 13: Ngày 19/04/2014, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 

chân biêu, dây biêu này gồm có 17 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu 

tiên, sau khi hốt biêu bà B1 không đóng tiền biêu cho bà mà nói bà đóng thay tiền 

biêu chết 16 tháng với số tiền 32.000.000 đồng. 
 

* Đối với dây biêu hằng tháng đóng tiền biêu 1.000.000 đồng. 
 

 Dây biêu thứ 1: Ngày 19/04/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 26 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu tháng thứ 4, 

sau khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 02 tháng, còn lại 20 tháng bà B1 

không đóng mà nói bà đóng thay tiền biêu 20 tháng với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 2: Ngày 19/05/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 26 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu đầu tiên, sau 

khi hốt biêu bà B1 đóng tiền biêu cho bà đƣợc 03 tháng, còn lại 22 tháng bà B1 

không đóng mà nói bà đóng that tiền biêu 22 tháng với số tiền 22.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 3: Ngày 19/08/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 01 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 26 ngƣời tham gia, bà B1 là ngƣời hốt biêu tháng thứ 4, 

sau khi hốt biêu bà B1 không đóng tiền biêu mà nói bà đóng thay tiền biêu 22 tháng 

với số tiền 22.000.000 đồng. 

 

 Dây biêu thứ 4: Ngày 19/9/2013, bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 02 chân 

biêu, dây biêu này gồm có 26 ngƣời tham gia, dây biêu này bà B1 hốt biêu một 

chân vào tháng thứ năm và một chân vào tháng thứ 07, sau khi hốt biêu bà B1 đóng 

tiền biêu cho bà đƣợc 01 tháng, còn lại 39 tháng bà B1 không đóng mà nói bà đóng 

thay tiền biêu 39 tháng với số tiền 39.000.000 đồng. 
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Khi bà B1 nói bà đóng thay tiền biêu hai bên có thỏa thuận miệng cứ 

1.000.000 đồng một tháng bà B1 trả tiền lãi cho bà là 15.000 đồng, nhƣng bà B1 

chƣa trả tiền lãi cho bà. Bà có đến hỏi tiền bà B1 nhiều lần nhƣng bà B1 nói chƣa 

lấy đƣợc tiền bán hàng nên hẹn mãi, sau đó bà B1 bỏ đi khỏi địa phƣơng. Đến năm 

2015, bà cùng một số ngƣời khác có đơn tố cáo bà B1 gửi đến cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Quảng Ngãi triêu tập bà B1 về làm việc. Tai trụ sở Công an giữa bà và bà B1 đối 

chiếu sổ cầm cái biêu, bà B1 thừa nhân còn nợ bà số tiền 409.000.000 đồng, nên bà 

B1 viết giấy nợ bà số tiền trên và hẹn kể từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2020 

mỗi tháng bà B1 Trả cho bà số tiền là 3000.000 đồng, còn từ ngày 01/8/2020 mỗi 

tháng bà B1 trả cho bà là 5.000.000 đồng cho đên khi hết nợ, nhƣng bà B1 chƣa trả 

cho bà khoảng tiền nào. Nay bà yêu cầu bà Huỳnh Thi B1 có nghĩa vụ trả lại số tiền 

409.000.000 đồng cho bà và ông Đoàn Văn B, không yêu cầu tính lãi suất. 
 

 Bị đơn : Bà Huỳnh Thị B1 không có lời trình bày. 

 

 Tại bản tự khai ngày 9/12/2019, biên bản ghi lời khai ngày 15/10/2019, 

ngày 01/11/2019 và quá trình tố tụng tại Tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Đoàn Văn B trình bày: Ông hoàn toàn thống nhất theo lời trình bày của 

bà Võ Thị B, ông không có ý kiến gì thêm. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Thu T, bà Lê Thị Thu T, ông 

Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà Lê Thị Thu C không có lời trình bày. 

 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

 

1. Việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

 

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

thƣ ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời 

 

điểm Hội đồng xét xử nghị án: 

 

+ Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong thời gian chuẩn bị xét xử: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng theo các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. 

 

+ Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa: Hội đồng 

xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 

về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 



 

 

 

- Việc tuân theo pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng dân sự trong quá trình 

giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: 
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 Đối với nguyên đơn chấp hành đúng theo quy định tại Điều 70, 71 Bộ luật 

tố tụng Dân sự. 

 

 Đối với bị đơn chƣa chấp hành đúng theo quy định tại Điều 70, 72 Bộ luật 

tố tụng Dân sự. 

 

 Đối với ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đoàn Văn B chấp hành 

 

đúng theo quy định tại Điều 70, 73 Bộ luật tố tụng Dân sự; bà Lê Thị Thu T, bà Lê 

Thị Thu T, ông Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà Lê Thị Thu C chƣa chấp hành đúng 

theo quy định tại Điều 70, 73 Bộ luật tố tụng Dân sự; 

 

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

 

Căn cứ Điều 26, 35, 39, 91, 227 và 228 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 463, 466, 471, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 16, 

 

khoản 2 Điều 30 Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ 

về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Huỳnh Thị B1 phải 

có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị B và ông Đoàn Văn B số tiền là 409.000.000 đồng. 

 

- Về lãi suất: Bà Võ Thị B và ông Đoàn Văn B không yêu cầu tính lãi suất, 

nên không xét. 

 

 Về án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bà Huỳnh Thị B1 phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Huỳnh Thị B1, ngƣời có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà Lê Thị Thu T, bà Lê Thị Thu T, ông Lê Hoài G, ông Lê Hoài Đ, bà 

Lê Thị Thu C đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại 

phiên tòa không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định 



 

 

tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt bị đơn và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

 

 Về quan hệ pháp luật: Theo đơn khởi kiện ngày 25/11/2019, đơn khởi 

kiện bổ sung ngày 05/12/2019 bà Võ Thị B yêu cầu bà Huỳnh Thị B trả lại số tiền 
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409.000.000 đồng theo giấy nợ tiền ngày 20/6/2016. Do đó Tòa án xác định quan 

hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản, nhƣng quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ thấy 

rằng số tiền bà B1 nợ bà B, ông B phát sinh từ giao dịch tiền biêu. Do vậy, Hội 

đồng xét xử xác thay đổi quan hệ tranh chấp nghĩa vụ thanh toán tiền biêu. 
 

 Về nội dung: Xét yêu cầu của bà Võ Thị B và ông Đoàn Văn B, Hội đồng 

xét xử thấy rằng: Vào năm 2013 và 2014, bà Võ Thị B làm chủ biêu (hụi, họ), cho 

một số ngƣời tham gia chơi biêu trong đó có bà Huỳnh Thị B1 tham gia chơi 13 

dây biêu, hằng tháng đóng tiều biêu là 2.000.000 đồng của một chân biêu và 04 dây 

biêu hằng tháng đóng tiền biêu 1.000.000 đồng của một chân biêu. Quá trình tham 

gia chơi biêu, bà B1 hốt tiền biêu của từng dây biêu xong, sau đó không đóng tiền 

biêu chết cho bà B, nên bà B phải đóng tiền biêu chết thay cho bà B1 của từng dây 

biêu. Việc bà B làm chủ biêu và đóng thay tiền biêu chết cho bà B của 13 dây biêu, 

hằng tháng đóng tiều biêu là 2.000.000 đồng của một chân biêu và 04 dây biêu 

hằng tháng đóng tiền biêu 1.000.000 đồng của một chân biêu với số tiền 

 

409.000.000 đồng đƣợc bà B thừa nhận tại biên bản ghi lời khai ngày 11/12/2015 

của Công an tỉnh Quảng Ngãi và giấy nhận nợ ngày 20/6/2016. Đồng thời, quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà B cũng thừa nhận, nếu bà B1 không đóng 

tiền biêu của từng dây biêu thì bà B phải đóng tiền biêu thay cho bà B1, sau đó yêu 

cầu bà B1 trả lại. Nhƣ vậy, căn cứ vào lời khai của bà Huỳnh Thị B1 tại Công an 

tỉnh Quảng Ngãi và lời khai của bà Võ Thị B, đủ cơ sở xác định năm 2013 và 2014 

giữa bà B và bà B1 có xác lập hình thức giao dịch chơi biêu với nhau, bà B là chủ 

biêu, bà B1 là thành viên. Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2016 của Chính phủ thì chủ họ có quyền “Yêu cầu 

thành viên không góp phần họ của mình phải trả phần họ trong trƣờng hợp chủ họ 

 

đã góp thay cho thành viên đó”. Do bà B1 vi phạm nghĩa vụ không trả lại số tiền 

mà bà B đóng thay tiền biêu chết cho bà B1, nên bà Võ Thị B yêu cầu bà Huỳnh 

Thị B1 có nghĩa vụ trả lại số tiền 409.000.000 đồng là có căn cứ, Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

 

Tuy nhiên, số tiền bà B1 nợ bà B trong thời kỳ hôn nhân giữa bà B1 và ông 

Lê M (chồng bà B1) đang tồn tại, theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia 

đình thì “Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định 
 

 

 

7 



 

 

tại các điều 24, 25 và 26 của luật này”; nhƣng ông Lê M đã chết vào năm 2016. 

Mặc khác, bà B không có tài liệu, chứng cứ chứng minh số tiền bà B1 hốt biêu để 

sử dụng vào mục đích đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong gia đình. Đồng thời bà B 

cũng thừa nhận ông Lê M và các con của bà B1, ông M không tham gia chơi biêu 

và không yêu cầu ông Lê M và các con của bà B1 có nghĩa vụ trả nợ. Do vậy, Hội 

đồng xét xử buộc bà Huỳnh Thị B1 có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị B, ông Đoàn 

Văn B số tiền 409.000.000 đồng là có căn cứ. 
 

 Về tiền lãi: Bà Võ Thị B và ông Đoàn Văn B không yêu cầu, nên Hội 

đồng xét xử không xét. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Huỳnh Thị B1 phải chịu là 20.360.000 

đồng, hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho bà Võ Thị B. 

 

 Đề nghị của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ phù 

hợp với nhận định trên nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 39, Điều 147, 227, 228, 235, 266, 271 và Điều 
 

 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 479 Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 

 

 Bộ  luật  dân  sự  năm  2015);  khoản  3  Điều  16,  Điều  30  Nghị  định  số: 

 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 (khoản 3 Điều 17, Điều 24 Nghị định số: 

19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019) của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 

 

 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Tuyên xử: 

 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị B. Buộc bà Huỳnh Thị B1 

phải có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị B và ông Đoàn Vănay số tiền là 409.000.000đ 

 

(bốn trăm lẻ chín triệu đồng). 



 

 

 

 Về tiền lãi: Bà Võ Thị B và ông Đoàn Văn B không yêu cầu, nên Hội 

đồng xét xử không xét. 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 
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chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

2. Về án phí: Bà Huỳnh Thị B1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

20.360.000 đồng. Hoàn trả lại 10.180.000 đồng tiền tạm ứng án phí bà Võ Thị B 

theo biên lai thu tiền số AA/2018/0002723 ngày 05/12/2019 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ). 
 

3. Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đƣơng sự vắng mặt tại 

phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhân đƣợc 

bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết theo quy định của pháp luật. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

 

 VKSND thị xã Đức Phổ; 

 

 Chi cục THADS thị xã Đức Phổ; 

 

 Các đương sự; 

 Lưu hồ sơ, lưu án văn; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Duẩn 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH    
      

 

Bản án số: 19/2020/DS-ST 
 

Ngày 28-8-2020 

V/v: Tranh chấp về hợp đồng 

 

góp hụi 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Nghện. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Ngô Minh Lý; 

 

Bà Dƣơng Thị Mỹ Liên. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nhƣ, Thƣ ký Tòa án nhân dân thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Lớn - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 59/2020/TLST-DS ngày 

09 tháng 3 năm 2020 về “Tranh chấp về hợp đồng góp hụi”; theo Quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử số: 41/2020/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 7 năm 2020, giữa các 

đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị T, sinh năm 1966; địa chỉ: Số 95, đƣờng DT, khu 

phố LT, phƣờng TB, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – (Có mặt). 

 

 Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1978; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thƣờng 



 

 

 

trú: Khu phố HP, phƣờng AH, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ tạm trú: 

Khu phố AQ, phƣờng AH, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – (Vắng mặt). 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Tứ N, sinh năm 1976; 

 

địa chỉ: Khu phố HP, phƣờng AH, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – (Vắng mặt). 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 14 tháng 10 năm 2019, quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn bà Lê Thị T trình bày: 
 

Bà có tham gia hợp đồng góp hụi 02 phần hụi gồm 02 dây do bà Nguyễn 



 

 

Thị H làm chủ, danh sách hụi ghi tên “9 T”, hụi 3.000.000 đồng/ tháng, cụ thể nhƣ 

sau: 
 

Dây 1: Kỳ mở hụi ngày 25-10-2017 Âm lịch, kỳ mãn hụi ngày 25-4-2020 

Âm lịch (tháng 4 sau do năm 2020 nhuần tháng 4), gồm 32 phần, 32 thành viên, bà 

tham gia 01 phần, số thứ tự 11 tính từ trên xuống, bà góp 23 lần hụi sống, số tiền 

51.400.000 đồng, tính theo hụi chết là 69.000.000 đồng, 
 

Dây 2: Kỳ mở hụi ngày 10-10-2018 Âm lịch, kỳ mãn hụi ngày 10-6-2020 

Âm lịch, gồm 21 phần, 21 thành viên, bà tham gia 01 phần, số thứ tự 08 tính từ 

trên xuống, bà góp 11 lần hụi sống, số tiền 23.800.000 đồng, tính theo hụi chết là 

33.000.000 đồng. 
 

Ngày 25-8-2019 do các thành viên đã lĩnh tiền trúng hụi không góp tiền hụi 

chết nên bà H tuyên bố bể hụi. 
 

Bà H nợ bà tính theo hụi sống là 75.200.000 đồng, tính theo hụi chết là 

102.000.000 đồng. 
 

Ngoài ra, bà H còn nợ bà 2.000.000 đồng tiền hụi sống của dây hụi khác, 

tổng số tiền bà H còn nợ bà tính theo hụi sống là 77.200.000 đồng, tính theo hụi 

chết là 104.000.000 đồng. 
 

Bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc bà H và ông N trả 

104.000.000 đồng tiền hụi chết, không yêu cầu trả tiền lãi. Trƣớc và tại phiên tòa 

bà yêu cầu bà H và ông N trả 77.200.000 đồng tiền hụi sống, không yêu cầu trả 

tiền lãi. 
 

Bị đơn bà Nguyễn Thị H trình bày thể hiện trong hồ sơ: 
 

Bà thừa nhận bà Lê Thị T có tham gia hợp đồng góp hụi 02 phần gồm 02 

dây do bà làm chủ hụi, bà còn nợ bà T tính theo hụi sống là 75.200.000 đồng, tính 

theo hụi chết là 102.000.000 đồng. Ngoài ra, bà còn nợ bà T 2.000.000 đồng tiền 

hụi sống của dây hụi khác, tổng số tiền bà còn nợ bà T tính theo hụi sống là 

77.200.000 đồng, tính theo hụi chết là 104.000.000 đồng nhƣ lời trình bày của bà T 

là đúng. 
 

Bà đồng ý cùng ông Nguyễn Tứ N trả cho bà T số tiền 77.200.000 đồng hụi 

sống, không trả tiền lãi. 
 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tứ N trình bày thể hiện 

trong hồ sơ: Ông thừa nhận bà Lê Thị T có tham gia hợp đồng góp hụi do bà H 

làm chủ hụi, bà H còn nợ bà T tính theo hụi sống là 77.200.000 đồng, tính theo hụi 

chết là 104.000.000 đồng nhƣ lời trình bày của bà T và bà H là đúng. 



 

 

 

Ông không đồng ý cùng bà H trả tiền cho bà T. 
 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh: 
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Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thƣ 

ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án: 
 

Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử: Thẩm phán đƣợc 

phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Điều 203 

Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thƣ ký tại phiên tòa: Hội 

đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự về việc xét xử sơ thẩm. 
 

Việc tuân theo pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng: 
 

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

Bị đơn; Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chƣa thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, vắng mặt 

không đến Tòa án theo giấy triệu tập đã gây khó khăn kéo dài thời gian giải quyết 

vụ án. 
 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ theo quy định tại Điều 471 Bộ 

luật Dân sự năm 2015; Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân gia đình năm 2014; Điều 

22, Điều 24 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính 

Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội xem xét quyết định: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp về hợp đồng góp hụi của bà Lê Thị 

T đối với bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Tứ N. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Tứ N có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị T 

số tiền 77.200.000 đồng. 
 

Ghi nhận bà Lê Thị T không yêu cầu bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Tứ N 

trả số tiền lãi. 
 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bà H, ông N phải chịu tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 



 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm 

sát, xét thấy: 
 

 Về tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị H và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Tứ N vắng mặt tại phiên tòa đã đƣợc triệu tập hợp lệ lần thứ 

hai. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

 

 Về nội dung tranh chấp: Bà T khởi kiện yêu cầu bà H và ông N trả số 
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tiền hụi chết chƣa góp là 104.000.000 đồng, không yêu cầu trả tiền lãi. Trƣớc và 

tại phiên tòa, bà T yêu cầu bà H và ông N trả số tiền hụi sống 77.200.000 đồng, 

không yêu cầu tính lãi suất. Xét thấy việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của bà T 

không vƣợt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Vì vậy Hội đồng xét xử chấp 

nhận việc thay đổi yêu cầu khởi kiện của bà T theo quy định tại Điều 244 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. 
 

Xét yêu cầu của bà T yêu cầu bà H và ông N trả số tiền hụi sống 77.200.000 

đồng, không yêu cầu tính lãi suất. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà H và ông N 

đã thừa nhận vào những năm 2017, 2018 bà H làm chủ hụi, bà T tham gia hợp 

đồng góp hụi 02 phần hụi của 02 dây hụi 3.000.000 đồng/ tháng, do các thành viên 

không góp hụi chết cho chủ hụi nên bể hụi, bà H còn nợ tiền góp hụi của bà T tổng 

số tiền là 77.200.000 đồng. Nhƣ vậy có cơ sở xác định đây là tình tiết sự kiện 

không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Do đó, 

có căn cứ khẳng định bà H có nợ bà T số tiền hụi bà T đã góp 77.200.000 đồng. 
 

Xét yêu cầu của bà T yêu cầu vợ chồng bà H, ông N phải trả số tiền nợ hụi 

77.200.000 đồng là phù hợp theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 22, Điều 24 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của 

Chính Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phƣờng. Hơn nữa, bà H thừa nhận số tiền hoa 

hồng làm chủ hụi thu đƣợc, bà H mang về sử dụng chi tiêu chung cho gia đình, 

nuôi con chung của bà H với ông N và thực tế cho đến nay bà H, ông N là vợ 

chồng nên phải có nghĩa vụ liên đới trả nợ cho bà T là phù hợp theo quy định tại 

Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 
 

[3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đề 

nghị: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T “Tranh chấp về hợp đồng  góp 

hụi” đối với bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Tứ N. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Tứ N phải có nghĩa vụ trả cho bà Lê 

Thị T số tiền 77.200.000 đồng. Ghi nhận bà T không yêu cầu trả tiền lãi. Hội đồng 

xét xử xét thấy đề nghị này phù hợp nên chấp nhận. 
 

[4] Từ những phân tích nêu trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà T. 

Buộc bà H và ông N có nghĩa vụ trả cho bà T số tiền 77.200.000 đồng. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 thì bị đơn phải chịu toàn bộ án 

phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc Tòa án 

chấp nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

 

 

Căn cứ vào Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27, Điều 37 Luật hôn 

nhân gia đình năm 2014; Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân gia đình năm 2014; Điều 

244 của Bộ luật Tố tụng dân sự ; Điều 22, Điều 24 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phƣờng; 

khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 
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2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T “Tranh chấp về hợp đồng 

góp hụi” đối với bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Tứ N. 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Tứ N có nghĩa vụ trả cho bà Lê 

Thị T số tiền 77.200.000 (bảy mƣơi bảy triệu hai trăm nghìn) đồng. 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Buộc bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Tứ N phải chịu 3.860.000 (ba triệu 

tám trăm sáu mƣơi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Bà Lê Thị T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn trả lại cho bà Lê 

Thị T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 2.600.000 (hai triệu sáu 

trăm nghìn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0018023 ngày 

09 tháng 3 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 
 

 Báo cho bà T biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc từ ngày Tòa 

án niêm yết bản án tại Ủy ban nhân dân xã, phƣờng nơi đƣơng sự cƣ trú. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 VKSND TX TB; 

 Chi  cục THADS TX TB; 

 

 Các đƣơng sự.; 

 Lƣu hồ sơ; 

- Lƣu tập án. (đã ký) 

 



 

 

 

Phạm Thị Nghện 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

__________ _________________________________________ 
 

 

Bản án số: 140/2020/DS-PT 

Ngày: 30/9/2020 
 

V/v Tranh chấp hợp đồng góp hụi 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng 
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hoàng Thám 
 

Ông Trần Minh Hải 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Yến Phƣơng - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Phƣớc Thành - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 171/2020/TLPT-DS ngày 07 

tháng 8 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 23 tháng 4 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện C., tỉnh An Giang bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 175/2020/QĐ-PT 

ngày 07 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L. (L.), sinh năm 1974; nơi cƣ trú: ấp 6, 

xã P., huyện C.L., tỉnh Đ. (Vắng mặt) 
 



 

 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Lê Thị C, sinh năm 

1962; nơi cƣ trú: ấp L.P., xã L., huyện C., tỉnh An Giang (Theo văn bản ủy 

quyền ngày 25/12/2019) (Vắng mặt). 
 

 Bị đơn: Bà Nguyễn Kim T., sinh năm 1953; nơi cƣ trú: ấp Đ., xã M., 

huyện C., tỉnh An Giang (Có mặt) 
 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Kim T.: Ông 

Nguyễn Văn B. là Luật sƣ thuộc Đoàn Luật sƣ tỉnh K. Địa chỉ: Số 1169/2 ấp P, 

xã M., huyện C.T., tỉnh K. (Có mặt) 
 

Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Kim T.. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và quá trình tố tụng tại phiên 

tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Lê Thị C trình 

bày: 
 

Do chỗ quen biết nên bà L. (Lan) có tham gia các dây hụi do bà T. làm 

chủ với tên trong danh dách hụi là “Cô 6 L.”: 
 

Dây hụi thứ nhất: 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu khui ngày 11/01/2018 

âm lịch, gồm 21 hụi viên, bà L. tham gia 01 phần. Hụi khui đƣợc 7 lần, đến lần 

thứ 8 thì bà T. ngƣng không khui tiếp; bà đã chầu đƣợc 7.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ hai: 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu khui ngày 14/01/2018 âm 

lịch, gồm 21 hụi viên, bà L. tham gia 01 phần. Hụi khui đƣợc 7 lần, đến lần thứ 

8 thì bà T. ngƣng không khui tiếp; bà đã chầu đƣợc 7.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ ba: 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu khui ngày 13/02/2018 âm 

lịch, gồm 21 hụi viên, bà L. tham gia 01 phần. Hụi khui đƣợc 6 lần, đến lần thứ 

7 thì bà T. ngƣng không khui tiếp; bà đã chầu đƣợc 6.000.000 đồng. 
 

Ngoài ra, bà T. còn nợ bà L. số tiền vay 60.000.000 đồng. Tại phiên tòa 

sơ thẩm, bà Lê Thị C là ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút lại 

một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu bà T. trả số tiền vay 60.000.000 

đồng, bà L. chỉ yêu cầu bà T. trả số tiền hụi 20.000.000 đồng và không yêu cầu 

tính lãi. 
 

Bị đơn bà Nguyễn Kim T. trình bày: Trƣớc đây bà có làm chủ một số dây 

hụi và bà L. có tham gia chơi hụi nhƣng bà không nhớ bà L. có tham gia trong 

các dây hụi này không, bà sẽ kiểm tra lại. Còn số điện thoại 0933.494.461 ghi 

trên danh sách hụi là số điện thoại của bà từng sử dụng nhƣng hiện nay bà đã 

không còn sử dụng. Bà không có vay tiền của bà L., chữ ký và chữ viết trong 

biên nhận vay không phải của bà. 
 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Kim T., Luật sư 

Nguyễn Văn B. trình bày: Bà T. cũng đồng ý bà có làm chủ các dây hụi mà bà L. 

tham gia, hiện nay bà T. còn nợ lại bà L. số tiền hụi 20.000.000 đồng, đồng ý bà 

L. rút lại số tiền vay 60.000.000 đồng. 
 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 23 tháng 4 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện C. tuyên xử: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. (L.). 
 



 

 

Buộc bà Nguyễn Kim T. có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị L. số tiền hụi 

20.000.000 đồng (hai mƣơi triệu đồng). 
 

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. đối với số tiền vay 

60.000.000 đồng (sáu mƣơi triệu đổng). 
 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đƣơng 

sự. 
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Ngày 20/5/2020 bà Nguyễn Kim T. có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc 

thẩm xem xét không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Bà Lê Thị C đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin xét xử 

vắng mặt, không có ý kiến trình bày. 
 

Bị đơn bà Nguyễn Kim T. vẫn giữ nguyên ý kiến nhƣ đã trình bày ở cấp 

sơ thẩm. Về kháng cáo: Bà xin thay đổi một phần nội dung kháng cáo. Căn cứ 

vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, bà đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem 

xét không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bà đồng ý trả cho 

nguyên đơn số tiền hụi đã đóng là 4.000.000 đồng. Ngoài ra bà T. còn có đơn 

xin miễn án phí sơ thẩm và phúc thẩm do bà là ngƣời cao tuổi. 
 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Kim T., Luật sƣ 

Nguyễn Văn B. trình bày: Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

buộc bị đơn trả 20.000.000 đồng. Căn cứ theo quy định của pháp luật, chủ hụi 

phải cung cấp đầy đủ sổ hụi có xác nhận số lần hụi viên đóng hụi, trong đó theo 

sổ hụi của bà T. xác định bà L. có đóng đƣợc 04 lần với số tiền 4.000.000 đồng. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, 

bà T. đồng ý trả cho bà L. số tiền 4.000.000 đồng. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: 
 

 Về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 

đoạn phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm: Thẩm phán, Thƣ ký và Hội đồng xét 

xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 

 Về nội dung: Quá trình giải quyết ở cấp phúc thẩm và tại phiên tòa 

ngƣời kháng cáo không cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của 

mình nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy 

nhiên tại phiên tòa sơ thẩm, bút ký phiên tòa và nội dung bản án có sự mâu 

thuẫn, do đó cấp sơ thẩm cần phải rút kinh nghiệm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
 



 

 

[1.1] Bà Nguyễn Kim T. kháng cáo trong hạn luật định, là ngƣời cao tuổi 

và có đơn xin nên thuộc trƣờng hợp đƣợc miễn nộp tiền tạm ứng án phí; do đó 

đơn kháng cáo đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận. 
 

[1.2] Bà Lê Thị C đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin xét 

xử vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét 

xử tiến hành xét xử vắng mặt đƣơng sự. 
 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm: Bà C. đại diện ủy quyền cho bà L. xin rút lại số 
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tiền vay 60.000.000 đồng là tự nguyện, không trái quy định của pháp luật, Tòa 

án cấp sơ thẩm đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này là phù hợp và các đƣơng sự 

không có kháng cáo nên đã có hiệu lực pháp luật. 
 

 Xét yêu cầu kháng cáo của bà T.: Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án cũng nhƣ tại phiên Tòa hôm nay thấy rằng: 
 

[3.1] Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L. khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Kim T. 

phải trả cho bà tổng số tiền 03 dây hụi là 20.000.000 đồng với chứng cứ là 03 

danh sách hụi viên, trong đó hụi viên có tên “Cô 6 L.” theo lời bà L. trình bày 

chính là tên thƣờng gọi của bà ở nhà. Trong khi đó, bà T. cũng thừa nhận bà L. 

có tham gia chơi hụi do bà làm chủ nhƣng bà không nhớ bà L. có tham gia trong 

các dây hụi này không, bà sẽ kiểm tra lại và có ý kiến sau nhƣng cho đến khi xét 

xử sơ thẩm bà vẫn không có ý kiến trình bày. 
 

[3.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cũng nhƣ cấp 

phúc thẩm đã tiến hành thu thập thêm chứng cứ là lời khai của những ngƣời làm 

chứng nhƣ bà Phan Thị Kim T1, bà Trần Thị Kim Q. (tên trong danh sách hụi là 

6 Hé), bà Bùi Thị Y. (tên trong danh sách hụi là 2 Tre) và bà Huỳnh Thị Kim C1 

(tên trong danh sách hụi là Tƣ Si). Tất cả những ngƣời này đều cho rằng có cùng 

tham gia chơi các dây hụi trên với bà L., các dây hụi này khui đƣợc 7 – 8 lần thì 

ngƣng không khui tiếp và mọi ngƣời có đi khui hụi chung nên biết bà L. đƣợc 

ghi tên trong danh sách hụi là “Cô 6 L.” vì do bà L. ở nhà thứ 6. Đồng thời theo 

biên bản xác minh ngày 01/09/2020, ông Nguyễn Văn T. là Phó ấp Đ. thuộc xã 

M. cũng xác nhận bà L. có tên thƣờng gọi ở nhà là “Cô 6 L.”. 
 

[3.3] Ngoài ra, quá trình xét xử phúc thẩm, bà T. có cung cấp cho Tòa án 

danh sách 03 dây hụi do bà làm chủ khui ngày 11/01/2018, ngày 14/01/2018 và 

khui ngày 13/02/2018 âm lịch. Qua kiểm tra, đối chiếu danh sách thứ tự, tên hụi 

viên đều trùng khớp với danh sách do bà L. cung cấp và tại phiên tòa phúc thẩm 

bà T. cũng thừa nhận bà L. có tham gia các dây hụi này nhƣng bà cho rằng bà L. 

chỉ đóng đƣợc 02 lần đối với dây hụi khui ngày 11/01/2018 và 01 lần đối với 02 

dây hụi còn lại rồi ngƣng. Tuy nhiên, bà T. không cung cấp đƣợc chứng cứ 

chứng minh cho những lần giao nhận tiền hụi giữa hai bên ngoài quyển sổ hụi 

do chính bà trực tiếp ghi và đánh dấu. Ngoài ra, theo bà T. trình bày thì thời 

điểm bà tuyên bố vỡ hụi là khoảng tháng 06 năm 2018 cũng tƣơng đƣơng với 

thời điểm ngƣng khui hụi nhƣ những ngƣời làm chứng đã trình bày. Nhƣ vậy, kể 

từ thời điểm bắt đầu khui hụi cho đến khi tuyên bố bể hụi, theo tập quán cũng 

nhƣ thói quen góp hụi tại địa phƣơng thì tất cả các hụi viên buộc phải đóng đầy 

đủ số tiền góp hụi định kỳ khui hụi theo nhƣ thỏa thuận; nếu bà L. không đóng 

thì tại sao bà T. không yêu cầu. Cho nên, việc bà T. khai nại là không có cơ sở 

xem xét. 
 



 

 

[3.4] Từ những phân tích trên cho thấy cấp sơ thẩm xem xét chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà L. là có căn cứ. Bà Nguyễn Kim T. kháng cáo nhƣng 

không cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh. Do đó, Hội đồng xét xử không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà T., giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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 Tại phiên tòa sơ thẩm, biên bản phiên tòa và nội dung bản án chƣa có 

sự thống nhất với nhau; tuy nhiên nội dung này không ảnh hƣởng đến nội dung 

của vụ án nhƣng cấp sơ thẩm cần phải rút kinh nghiệm. 
 

[5] Về án phí: Bà T. bị buộc phải trả tiền cho bà L. và kháng cáo không 

đƣợc chấp nhận nên phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm theo quy 

định. Tuy nhiên, do bà T. là ngƣời cao tuổi, tại giai đoạn phúc thẩm bà có đơn 

xin miễn án phí sơ thẩm và phúc thẩm nên đƣợc miễn nộp tiền án phí theo quy 

định tại điểm đ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban 

thƣờng vụ Quốc hội. Do đó cần phải sửa án sơ thẩm về phần án phí. 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Kim T.. 
 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 23/4/2020 

của Tòa án nhân dân huyện C., tỉnh An Giang tuy nhiên có sửa về án phí. 
 

Áp dụng Điều 282, Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26, Điều 35, 

Điều 39, Điều 144, Điều 146, Điều 147, Điều 217, Điều 228, Điều 235 và Điều 

244 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc 

Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. (L.). Buộc bà 

Nguyễn Kim T. có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị L. (L.) số tiền hụi 

20.000.000 đồng (hai mƣơi triệu đồng). 

 

 Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. (L.) đối với số tiền 

vay 60.000.000 đồng (sáu mƣơi triệu đổng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời phải thi hành án không 

thi hành đầy đủ khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu lãi phát sinh do chậm thực 

hiện nghĩa vụ theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 tƣơng ứng với thời gian và số tiền chƣa thi hành. 
 

3. Về án phí: 
 

- Án dân sự sơ thẩm: 



 

 

 

Bà Nguyễn Thị L. đƣợc nhận lại số tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng 

(hai triệu đồng) theo biên lai thu số 0007746 ngày 23/12/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện C., tỉnh An Giang. 
 

Bà Nguyễn Kim T. là ngƣời cao tuổi thuộc trƣờng hợp đƣợc miễn nộp án 

phí. 
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 Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Kim T. là ngƣời cao tuổi thuộc 

trƣờng hợp đƣợc miễn nộp án phí. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành án theo quy định tại Điều 2 

luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyên 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và Điều 

9 luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành đƣợc thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 luật thi hành dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

 

THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TIỀN GIANG    
      

 

Bản án số: 25/2020/DS-ST 
 

Ngày 28/5/2020 

V/v Tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Út 

Ông Nguyễn Văn Tƣ 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Lan - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

 

Trong ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai 

Lậy xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 21/2020/TLST-DS ngày 20 tháng 

01 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”, theo Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử số 30/2020/QĐXXST-DS ngày 07/5/2020 giữa các đƣơng sự: 

 

Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Th, sinh năm 1948 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 4, xã P, huyện C, tỉnh T. 

Bị đơn: Anh Trƣơng Văn T, sinh năm 1974 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã N, huyện C, tỉnh T. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà 

Phạm Thị Th trình bày: Ngày 25/9
al

/2018, anh T tổ chức chơi hụi, bà có tham 

gia dây hụi tháng với số tiền 5.000.000 đồng, hụi gồm 15 phần, bà Tham gia 01 

phần, mỗi tháng khui vào ngày 25
al
. Dây hụi này bà đã đóng cho anh T đƣợc 14 

lần, đến tháng 11
al
/2019 thì mãn hụi, bà hốt hụi chót đƣợc số tiền 67.500.000 

đồng nhƣng anh T không giao mặc dù bà đã đến nhà đòi nhiều lần nên bà yêu 

cầu anh T trả số tiền 67.500.000 đồng. Tuy nhiên, tại phiên hòa giải bà Th thừa 

nhận còn nợ anh T một phần hụi sống vào tháng trƣớc khi hốt hụi số tiền 



 

 

3.000.000 đồng, nên bà chỉ yêu cầu anh T giao cho bà số tiền nợ hụi là 

64.500.000 đồng. 
 

Bị đơn anh Trƣơng Văn T xác định bà Th có chơi hụi do anh làm đầu thảo 

và hốt đƣợc số tiền 67.500.000 đồng (sau khi trừ tiền hoa hồng). Nhƣng bà Th còn 

nợ lại anh phần hụi sống của tháng trƣớc khi hốt (do anh không gom) số tiền 

3.000.000 đồng. Nay bà Th yêu cầu anh trả số tiền 64.500.000 đồng, anh đồng ý, 

tuy nhiên con bà Th còn nợ anh số tiền hụi 68.500.000 đồng (do trƣớc đây ông 
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K, bà Th có nói sẽ bảo lãnh số nợ trên) nhƣng giờ không tác động để con ông 

bà trả cho anh, khi nào con bà Th trả tiền cho anh thì anh sẽ giao hụi cho bà Th. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đã đƣợc thẩm tra 

tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Bà Phạm Thị Th yêu cầu anh Trƣơng Văn T trả số 

tiền nợ hụi, nên đây là quan hệ pháp luật tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo 

quy đinh tại Điều 471 của Bộ Luật Dân sự. Do bị đơn có hộ khẩu thƣờng trú tại 

huyện Cai Lậy, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Tại đơn khởi kiện bà Phạm Thị Th yêu cầu anh 

Trƣơng Văn T giao hụi với số tiền 67.500.000 đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ 

thẩm bà Th chỉ yêu cầu anh T giao 64.500.000 đồng, giao một lần khi án có 

hiệu lực pháp luật. Xét thấy, yêu cầu của bà Th là có căn cứ vì trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, anh T đã thừa nhận bà Th có tham gia 

chơi hụi do anh làm đầu thảo, hụi gồm 15 phần, hụi 5.000.000 đồng và bà Th 

hốt chót đƣợc số tiền 67.500.000 đồng. Tuy nhiên, tháng trƣớc khi hốt do anh T 

không gom hụi nên bà Th chƣa đóng 01 phần hụi sống với số tiền 3.000.000 

đồng, do đó số tiền anh chƣa giao là 64.500.000 đồng. Lý do đến nay anh vẫn 

chƣa giao tiền hụi cho bà Th là vì con bà Th còn nợ anh số tiền 68.500.000 

đồng, phần nợ này trƣớc đây ông K (chồng bà Th) có nói sẽ bảo lãnh cho con 

ông với bà Th nhƣng giờ không tác động để con ông bà trả cho anh số tiền trên, 

nên khi nào con bà Th trả tiền cho anh thì anh sẽ giao tiền hụi cho bà Th. Tại 

phiên tòa, anh T cũng thừa nhận việc ông K (chồng bà Th) có hứa bảo lãnh số 

nợ cho con ông nhƣng anh không có chứng cứ để chứng minh, bà Th thì không 

thừa nhận nên việc anh T không giao tiền hụi cho bà Th là vi phạm nghĩa vụ 

của chủ hụi, làm ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hụi viên là bà 

Th. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà Th. 

 

Đối với lời trình bày của anh T, cho rằng trƣớc đây ông K có bảo lãnh số 

tiền nợ cho anh Đặng Văn H, sinh năm 1970 (là con của ông K và bà Th) 

nhƣng không có chứng cứ gì để chứng minh và cũng không ai yêu cầu đƣa họ 

vào tham gia tố tụng và số nợ hụi mà anh T chƣa giao cho bà Th không có liên 

quan gì đến anh Hoàng và ông K nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết đƣa 

những ngƣời này tham gia tố tụng với tƣ cách là ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan. 



 

 

 

 Án phí: Anh Trƣơng Văn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

 

 Quyền kháng cáo: Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo theo qui định 

tại Điều 271 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các điều 471 và 357 của Bộ luật dân sự. 
 

Căn cứ vào Điều 30 của Nghị định 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

27/11/2006; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Th. 
 

Buộc anh Trƣơng Văn T có nghĩa vụ trả cho bà Phạm Thị Th số tiền 

64.500.000 (Sáu mƣơi bốn triệu, năm trăm ngàn) đồng, trả một lần khi án có 

hiệu lực pháp luật. 
 

Kể từ ngày bà Phạm Thị Th có đơn yêu cầu thi hành án, nếu anh Trƣơng 

Văn T chậm thi hành thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản lãi tính theo mức 

lãi suất do pháp luật quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự tƣơng ứng với 

thời gian và số tiền chậm thi hành án. 
 

 Án phí: Anh Trƣơng Văn T phải chịu 3.225.000 (Ba triệu, hai trăm hai 

mƣơi lăm ngàn) đồng án phí sơ thẩm. 

 

 Các đƣơng sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử theo trình tự, thủ 

tục phúc thẩm. 

 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND Tiền Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND Cai Lậy; 

 

 CCTHADS Cai lậy; 

 Các đƣơng sự; 



 

 

 Lƣu hồ sơ, án văn. 

 

 

Trần Thị Hồng Phƣợng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TIỀN GIANG    
      

 

Bản án số: 65/2020/DS-ST 
 

Ngày 04/8/2020 

V/v Tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Lan - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

 

Trong ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai 

Lậy xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 117/2020/TLST-DS ngày 06 tháng 

5 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”, theo Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử số 59/2020/QĐXXST-DS ngày 19/6/2020, Quyết định hoãn phiên tòa 

số 28/2020/QĐST-DS ngày 07/7/2020 giữa các đƣơng sự: 

 

Nguyên đơn: Chị Võ Thị Hồng T, sinh năm 1983 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5, xã M, huyện C, tỉnh T. 

Bị đơn: Chị Trần Kiều Tr, sinh năm 1989 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5, xã M, huyện C, tỉnh T. 

 

Người có nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị L, sinh năm 1969 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5, xã M, huyện C, tỉnh T. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 04/3/2020 chị Võ Thị Hồng T trình bày: Bà Lê 

Thị L có tham gia dây hụi mùa do chị làm đầu thảo, hụi khui vào vụ Đông Xuân 

năm 2018, dây hụi gồm 21 phần, bà L tham gia 01 phần, theo thỏa thuận thì hụi 

sống đóng 5.000.000 đồng, hụi chết đóng 7.500.000 đồng. Đến kỳ thứ 6 thì bà L 

hốt đƣợc số tiền 112.500.000 đồng. Khi giao hụi, có mặt ông D, anh Đ, bà L và 



 

 

chị Tr là ngƣời kiểm tra, ký nhận tiền. Sau khi hốt xong bà L không đóng hụi 

chết luôn nên chị yêu cầu chị Tr và bà L phải trả lại cho chị ngay số tiền 

112.500.000 đồng. 
 

Bị đơn và ngƣời có nghĩa vụ liên quan chị Trần Kiều Tr và bà Lê Thị L đã 

đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo về phiên 

họp và thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải, quyết định đƣa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên 
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tòa nhƣng chị Tr và bà L vắng mặt không có lý do cũng không có ý kiến bằng 

văn bản về việc Chị T khởi kiện. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đã đƣợc thẩm tra 

tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Chị T yêu cầu chị Tr, bà L trả số tiền hụi nên đây là 

quan hệ pháp luật tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo qui định tại Điều 471 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015 và khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Do bị 

đơn có hộ khẩu thƣờng trú tại huyện Cai Lậy nên thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015. Bị đơn chị Trần Kiều Tr và ngƣời có nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị L đã 

đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lí do. Do 

đó Hội đồng xét xử quyết định xử vắng mặt chị Tr bà bà L theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

[2] Về nội dung vụ án: Theo lời trình bày của chị Võ Thị Hồng T thì bà Lê 

Thị L có tham gia dây hụi cho chị làm đầu thảo, cụ thể nhƣ sau: Dây hụi sống 

đóng 5.000.000 đồng, hụi chết đóng 7.500.000 đồng, hụi gồm 21 phần, một năm 

khui 3 lần, hụi khui vào vụ Đông Xuân năm 2018, bà L tham gia một phần và đã 

hốt vào kỳ thứ 6 với số tiền 112.500.000 đồng. Sau khi hốt thì bà L ngƣng đóng 

hụi luôn đến nay. Do vi phạm nghĩa vụ đóng hụi nên Chị T yêu cầu chị Tr và bà 

L phải trả số tiền 112.500.000 đồng, trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

 Xét yêu cầu của chị Võ Thị Hồng T là có căn cứ, phù hợp pháp luật, bởi 

lẽ theo giấy hụi mà Chị T cung cấp đã xác định bà L có tham gia dây hụi và hốt 

đƣợc số tiền 112.500.000 đồng, tại giấy hụi có chữ ký của chị Tr và bà L. Sau 

khi hốt, bà L không đóng hụi chết là vi phạm nghĩa vụ nên Hội đồng xét xử buộc 

chị Tr và bà L có trách nhiệm trả lại cho Chị T số trên là phù hợp quy định của 

pháp luật 

 

 Án phí: Chị Trần Kiều Tr và bà Lê Thị L phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

 Quyền kháng cáo: Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo theo qui định 

tại Điều 271 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 



 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015; 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
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Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng T. 
 

Buộc chị Trần Kiều Tr và bà Lê Thị L phải có trách nhiệm trả cho chị Võ 

Thị Hồng T số tiền 112.500.000 đồng (Một trăm mƣời hai triệu, năm trăm ngàn) 

đồng, trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên đƣợc thi hành có đơn yêu cầu 

thi hành án nếu bên phải thi hành chậm thi hành thì hàng tháng còn phải chịu lãi 

suất theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015, tƣơng ứng với thời 

gian và số tiền chậm thi hành án. 
 

2. Án phí: 
 

Chị Trần Kiều Tr và bà Lê Thị L phải chịu 5.625.000 (Năm triệu, sáu trăm 

hai mƣơi lăm ngàn) đồng án phí sơ thẩm. 
 

Hoàn lại cho chị Võ Thị Hồng T số tiền 2.812.500 (Hai triệu, tám trăm 

mƣời hai ngàn, năm trăm) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0005273 ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Cai Lậy. 
 

 Quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đƣơng sự vắng mặt thì thời hạn 

kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án, hoặc bản án đƣợc tống đạt, 

niêm yết hợp lệ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnhTiền Giang; 

 

- VKSND Cai Lậy; 

 

- CCTHADS Cai lậy; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu hồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 



 

 

Trần Thị Hồng Phƣợng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TIỀN GIANG    
      

 

Bản án số: 60/2020/DS-ST 
 

Ngày 28/7/2020 

V/v Tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tƣ 

Ông Võ Kế An 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Lan - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

 

Trong ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai 

Lậy xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 11/2020/TLST-DS ngày 13 tháng 

01 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”, theo Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử số 44/2020/QĐXXST-DS ngày 29/5/2020, Quyết định hoãn phiên tòa 

số 43/2020/QĐST-DS ngày 18/6/2020 và Thông báo dời phiên tòa số 02/TB-TA 

ngày 03/7/2020 giữa các đƣơng sự: 

 

Nguyên đơn: Chị Lê Thị Trúc L, sinh năm 1977 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5, xã M, huyện C, tỉnh T. 

 

Bị đơn: Ông Huỳnh Văn D, sinh năm 

1969. Bà Lê Thị L, sinh năm 1969. 

 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Huỳnh Văn Đ, sinh năm 1988 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5, xã M, huyện C, tỉnh T. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 18/11/2019 bà Lê Thị Trúc L trình bày: Vào năm 

2018, bà có tổ chức khui 02 dây hụi mùa, 01 dây 17 phần và 01 dây 21 phần, vợ 

chồng ông D - bà L tham gia chơi 02 dây hụi là 05 phần cụ thể nhƣ sau: Dây hụi 



 

 

mùa khui Đông Xuân năm 2018, gồm 17 phần, ông D và bà L tham gia 02 phần, 

theo thỏa thuận hụi sống thì đóng 5.000.000 đồng, hụi chết đóng 7.500.000 

đồng, tiền hoa hồng là 500.000 đồng. Dây hụi này ông D và bà L hốt lần thứ 

nhất và thứ ba, bà đã giao tiền đầy đủ, sau khi hốt ông D và bà L không đóng hụi 

chết 16 phần với số tiền là 120.000.000 đồng. 
 

Dây hụi mùa khui Đông Xuân năm 2018, một năm khui 04 lần, gồm 21 

phần, ông D và bà L tham gia 03 phần, theo thỏa thuận hụi sống thì đóng 

2.000.000 đồng, hụi chết đóng 3.000.000 đồng, tiền hoa hồng là 500.000 đồng. 
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Dây hụi này ông D và bà L hốt lần thứ nhất, lần thứ ba và lần thứ năm, bà đã 

giao tiền đầy đủ, sau khi hốt ông D và bà L không đóng hụi chết tổng cộng 27 

phần với số tiền là 81.000.000 đồng. 
 

Ngoài ra bà có tham gia chơi hụi của ông D và bà L làm chủ, hụi khui mỗi 

năm 03 lần, khui vào Đông Xuân năm 2017, theo thỏa thuận hụi sống thì đóng 

2.000.000 đồng, hụi chết đóng 3.000.000 đồng, tiền hoa hồng là 500.000 đồng. 

Dây hụi này bà đã đóng cho ông D và bà L 09 phần với số tiền là 18.000.000 

đồng thì ông D và bà L bỏ trốn. Tổng số tiền ông D và bà L chiếm đoạt của bà là 

219.000.000 đồng nên bà yêu cầu ông D và bà L trả một lần khi án có hiệu lực 

pháp luật. 
 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn anh Huỳnh Văn Đ trình bày: Dây hụi 

mùa khui Đông Xuân năm 2018, gồm 17 phần thì bà L tham gia 03 phần (02 

phần của bà L, 01 phần của em gái anh tên Bèo), dây hụi này bà L đã hốt lần 

thứ nhất với số tiền là 80.000.000 đồng và đã đóng hụi đầy đủ đến vụ 3 năm 

2019 với số tiền 37.500.000 đồng. Hai phần hụi sống còn lại tính từ vụ Hè Thu 

năm 2018 đến vụ 3 năm 2019 là 7 lần với số tiền 50.000.000 đồng. Do đó, dây 

hụi này bà L đã đăng đầy đủ, không còn nợ. 
 

Dây hụi thứ hai, thực tế bà L chỉ tham gia 2 phần và hốt vào lần thứ nhất 

với số tiền là 40.000.000 đồng. Bà L đã đăng đầy đủ đến tháng 8/2019 đƣợc 7 

phần chết và 7 phần sống với số tiền là 35.000.000 đồng. 
 

Đối với dây hụi do bà L làm chủ hụi thì anh đồng ý bà Ln có tham gia 1 

phần và đóng đƣợc 9 lần với số tiền 18.000.000 đồng, bà L đồng ý trả theo yêu 

cầu của bà Ln. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đã đƣợc thẩm tra 

tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Bà Ln yêu cầu ông Dự, bà L trả số tiền hụi nên đây 

là quan hệ pháp luật tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” theo qui định tại Điều 471 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 và khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Do bị đơn có hộ khẩu thƣờng trú tại huyện Cai Lậy nên thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015. Bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Lê Thị L ủy quyền cho anh Huỳnh 

Văn Đ đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không 



 

 

có lí do. Do đó Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt anh Đ theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

[2] Về nội dung vụ án: Theo lời trình bày của bà Lê Thị Trúc L thì bà và bà 

Lê Thị L có hùn làm chủ hụi đối với hai dây hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

Dây 1: Hụi sống đóng 5.000.000 đồng, hụi chết đóng 7.500.000 đồng, hụi 

gồm 17 phần, một năm khui 3 lần, hụi khui vào vụ Đông Xuân năm 2018, phía 

hụi viên của bà L là 5 phần (trong đó bà L tham gia 3 phần), phía hụi viên của bà 

Ln là 12 phần, bà L đã hốt 2 kỳ vào lần thứ nhất và thứ 3, còn hai phần kia 
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của phía bà L cũng đã hốt xong vào lần thứ 2 và thứ 4, bà L chỉ còn lại một phần 

sống. Phía bà Ln hốt đƣợc 2 kỳ vào lần thứ 5 và thứ 6. Bà L đóng đƣợc đến vụ 3 

năm 2019 thì tuyên bố bể hụi và không đóng hụi theo đình kỳ, nhƣ vậy bà L còn 

nợ lại 8 kỳ x 2 phần hụi chết, mỗi phần 7.500.000 đồng là 120.000.000 đồng, khi 

đó bà L còn 01 phần hụi sống, đóng đƣợc 6 kỳ (trong đó có 04 kỳ cho bà L và 

phía hụi viên bà L), do đó chỉ còn 02 kỳ mỗi kỳ 7.500.000 đồng là 15.000.000 

đồng, cấn trừ thì bà L còn nợ lại bà Ln số tiền 105.000.000 đồng. 
 

Dây 2: Hụi sống đóng 2.000.000 đồng, hụi chết đóng 3.000.000 đồng, hụi 

gồm 21 phần, một năm khui 4 lần, hụi khui vào vụ Đông Xuân năm 2018, phía 

hụi viên của bà L là 9 phần (trong đó bà L tham gia 4 phần), phía hụi viên của bà 

Ln là 12 phần, bà L đã hốt 3 phần vào lần thứ nhất, thứ 3 và thứ 5), còn 05 phần 

kia của phía bà L cũng đã hốt 02 lần vào lần thứ 2 và thứ 4, bà L chỉ còn lại một 

phần sống. Phía hụi viên của bà Ln cũng đã hốt đƣợc hai phần vào lần thứ 6 và 

7, bà L đóng đƣợc 7 lần thì ngƣng đóng hụi. Nhƣ vậy, bà L còn nợ bà Ln lại 10 

phần x 3 phần hụi chết, mỗi phần 3.000.000 đồng là 90.000.000 đồng, trong khi 

đó bà L còn 01 phần hụi sống, đóng đƣợc 7 kỳ (trong đó có 4 kỳ cho phía hụi 

viên bà L) nên còn lại 3 phần, mỗi phần 3.000.000 đồng là 9.000.000 đồng nên 

bà L còn nợ lại bà Ln số tiền 81.000.000 đồng. 
 

Ngoài ra, bà Ln còn tham gia dây hụi do bà L làm đầu thảo, hụi khui vào vụ 

Đông Xuân năm 2017, mỗi năm khui 3 lần, hụi sống đóng 2.000.000 đồng, hụi 

chết đóng 3.000.000 đồng, bà đóng đƣợc 9 lần hụi sống với số tiền là 

18.000.000 đồng. Do bà L vi phạm nghĩa vụ, nên bà Ln yêu cầu bà L trả ngay số 

tiền 204.000.000 đồng, trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

 Xét yêu cầu của bà Lê Thị Trúc L là có căn cứ, phù hợp pháp luật. Bởi 

lẽ, tại phiên hòa giải anh Đ cũng đã thừa nhận bà L có tham gia các dây hụi do 

bà Ln làm đầu thảo và bà Ln có tham gia chơi hụi do bà L làm chủ theo lời trình 

bày của bà Ln. Tuy nhiên, theo hai giấy hụi mà các đƣơng sự xác nhận thể hiện 

bà L có chơi các dây hụi do bà Ln làm đầu thảo. Đối với dây hụi khui vào vụ 

Đông Xuân năm 2018, một năm khui 3 lần, hụi sống đóng 5.000.000 đồng, hụi 

chết đóng 7.500.000 đồng, hụi gồm 17 phần, bà L tham gia 03 phần, bà L đã hốt 

02 kỳ vào lần thứ 1 và thứ 3. Sau khi hốt bà L đóng đƣợc 6 kỳ, còn nợ lại 10 kỳ 

 

 2 phần x 7.500.000đ là 150.000.000 đồng. Trong dây hụi này, bà L còn 01 phần 

hụi sống đóng đƣợc 6 kỳ với số tiền là 45.000.000 đồng, bà Ln đồng ý cấn trừ, 

nên bà L còn nợ bà Ln số tiền 105.000.000 đồng. Đối với dây hụi khui vào vụ 

Đông Xuân năm 2018, một năm khui 4 lần, hụi sống đóng 2.000.000 đồng, hụi 

chết đóng 3.000.000 đồng, hụi gồm 21 phần, bà L tham gia 04 phần, bà L đã hốt 

03 kỳ vào lần thứ 1, thứ 3 và thứ 5. Sau khi hốt bà L đóng đƣợc 7 kỳ, còn nợ lại 



 

 

13 kỳ x 3 phần x 3.000.000 đồng là 117.000.000 đồng. Trong dây hụi này, bà L 

còn 01 phần hụi sống đóng đƣợc 7 kỳ với số tiền là 21.000.000 đồng, bà Ln 

đồng ý cấn trừ thêm 5 kỳ hụi chết do hụi viên bên phía bà L hùn là 15.000.000 

đồng nên bà L còn nợ bà Ln số tiền 81.000.000 đồng. Ngoài ra, bà Ln còn tham 

gia dây hụi do bà L làm đầu thảo, hụi khui vào vụ Đông Xuân năm 2017, mỗi 

năm khui 3 lần, hụi sống đóng 2.000.000 đồng, hụi chết đóng 3.000.000 đồng, 

bà Ln đóng đƣợc 9 lần hụi sống với số tiền là 18.000.000 đồng và yêu cầu nhận 
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lại hụi vốn, không tính lãi đối với dây hụi này. Nhƣ vậy, tổng số tiền bà L nợ bà 

Ln là 204.000.000 đồng. Tại biên bản hòa giải, anh Đ cho rằng bà L đã đóng 

xong các dây hụi, chỉ còn nợ bà Ln số tiền 18.000.000 đồng và đồng ý trả nhƣng 

anh không có chứng cứ gì để chứng minh và anh cũng xác định là bà L chỉ đóng 

hụi đến tháng 8 năm 2019 thì ngƣng luôn đến nay. Do đó, Hội đồng xét xử buộc 

ông D và bà L phải có trách nhiệm trả cho bà Ln số nợ hụi trên là phù hợp quy 

định của pháp luật 
 

 Án phí: Ông Huỳnh Văn D và bà Lê Thị L phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

 Quyền kháng cáo: Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo theo qui định 

tại Điều 271 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015; 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Trúc L. 
 

Buộc ông Huỳnh Văn D và bà Lê Thị L phải có trách nhiệm trả cho bà Lê 

Thị Trúc L số tiền 204.000.000 đồng (Hai trăm lẽ bốn triệu) đồng, trả một lần 

khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên đƣợc thi hành có đơn yêu cầu 

thi hành án nếu bên phải thi hành chậm thi hành thì hàng tháng còn phải chịu lãi 

suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tƣơng ứng 

với thời gian và số tiền chậm thi hành án. 
 

2. Án phí: 
 

Ông Huỳnh Văn D và bà Lê Thị L phải chịu 10.200.000 (Mƣời triệu, hai 

trăm ngàn) đồng án phí sơ thẩm. 
 



 

 

Hoàn lại cho bà Lê Thị Trúc L số tiền 5.475.000 (Năm triệu, bốn trăm bảy 

mƣơi lăm ngàn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 17488 

ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy. 
 

 Quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đƣơng sự vắng mặt thì thời hạn 

kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án, hoặc bản án đƣợc tống đạt, 

niêm yết hợp lệ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 
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Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnhTiền Giang; 

 

- VKSND Cai Lậy; 

 

- CCTHADS Cai lậy; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu hồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

Trần Thị Hồng Phƣợng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 72/2020/DS-ST 

Ngày: 06-8-2020 
 

V/v
 tranh chấp hụi 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Liêu Chí 

Khanh. Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Bà Phạm Thị Hà. 

 

Bà Nguyễn Kim Kết. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Kim Thia là Thƣ ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 
 

Ngày 06 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 187/2020/TLST-DS ngày 18 tháng 5 năm 

2020 về tranh chấp hụi, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

298/2020/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: 
 

 Bà Trịnh Hồng L, sinh năm 1977; cƣ trú tại: Ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà 

Mau (Có mặt); 

 

 Ông Phan Thanh H, sinh năm 1971; cƣ trú tại: Ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Cà Mau (Có mặt); 
 

 Bị đơn: Bà Lê Hồng C, sinh năm 1972; cƣ trú tại: Ấp T, xã T, huyện Đ, 

tỉnh Cà Mau (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 

Bà Trịnh Hồng Lvà ông Phan Thanh H trình bày: Trƣớc đây bà C có tham 

gia 01 dây hụi do ông bà làm chủ đầu thảo. Bà C sau khi hốt hụi thì không đóng 

hụi chết, cụ thể: 
 

Dây hụi mở ngày 25/9/2016 âl, loại hụi 2.000.000đ, một tháng khui một lần, 

dây hụi gồm 42 chƣng, bà C tham gia 01 chƣng. Trong dây hụi này bà C đóng 

đƣợc 01 kỳ thì bỏ hốt đƣợc số tiền 48.000.000đ (đã trừ tiền cò 1.200.000đ). Sau 

khi hốt, bà C đóng hụi còn 27 kỳ thì ngƣng. Số tiền bà C còn phải đóng cho ông bà 

đến khi mãn hụi là 27 kỳ x 2.000.000đ = 54.000.000đ. 



 

 

Tại Bản án sơ thẩm số 118/2019/DS-ST ngày 24/9/2020, Tòa án nhân dân 

huyện Đầm Dơi đã xét xử buộc bà C trả cho ông bà số tiền 44.000.000 đồng 

(tƣơng đƣơng 22 kỳ, tính đến tháng 9/2019), còn lại 05 kỳ với số tiền là 

10.000.000 đồng, bà C chƣa trả cho ông bà. Do đó, ông bà yêu cầu bà C trả số tiền 

hụi còn lại là 10.000.000 đồng. 
 

 Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án 

cho bà Lê Hồng C, nhƣng bà C không có ý kiến phản đối yêu cầu khởi kiện của bà 

L, ông H; hai lần Tòa án thông báo hòa giải và hai lần triệu tập xét xử nhƣng bà C 

cũng không tham dự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về tố tụng: Bà Lê Hồng C đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai mà vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. 
 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Lvà ông H, thấy rằng: Bà C thay đổi nơi cƣ 

trú mà không thông báo cho nguyên đơn biết về nơi cƣ trú mới, là cố tình giấu địa 

chỉ. Tòa án đã thông báo các văn bản tố tụng hợp lệ cho bà C nhƣng bà C không 

có ý kiến phản đối về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên đây là những tình tiết, 

sự kiện không phải chứng minh theo điểm b khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 
 

 Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 118/2019/DS-ST ngày 24/9/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử đối với dây hụi này đã xác định: Bà L, ông H 

là chủ hụi, còn bà C là hụi viên, bà C sau khi hốt hụi không thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ đóng hụi cho bà L, ông H. Với vai trò là chủ hụi, bà Lvà ông H phải thực hiện 

nghĩa vụ đóng hụi thay cho bà C đối với các hụi viên khác. Tại bản án này Tòa án 

nhân dân huyện Đầm Dơi buộc bà C có nghĩa vụ trả cho bà L, ông H số tiền 

44.000.000 đồng, còn 5 kỳ còn lại, nay bà tiếp tục khởi kiện yêu cầu bà C trả 

 

10.000.000đ. 

 

 Xét thấy việc chơi hụi giữa bà L, ông H và bà C là có thực tế, bà C đã vi 

phạm nghĩa vụ đóng hụi chết cho bà L, ông H. Đây là tính tiết, sự kiện đã đƣợc 

xác định trong bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật theo điểm b khoản 1 Điều 

92 của Bộ luật Tố tụng dân sự . Đến nay, bà C tiếp tục vi phạm nghĩa vụ đóng hụi 

cho bà L, ông H khi chƣng hụi đã mãn. Do đó, yêu cầu của bà L, ông H yêu cầu bà 

C trả cho ông, bà số tiền 10.000.000 đồng còn lại là có căn cứ, nên đƣợc chấp 

nhận. 

 



 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Bà C phải chịu theo quy định pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227; điểm b khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Áp dụng Điều 471 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trịnh Hồng Lvà ông Phan Thanh H. 

Buộc bà Lê Hồng C có nghĩa vụ trả cho bà Trịnh Hồng Lvà ông Phan Thanh H số 

tiền là 10.000.000 đồng (mƣời triệu đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Trịnh Hồng Lvà ông Phan 

Thanh H cho đến khi thi hành xong 10.000.000đ, hàng tháng bà C phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 của Bộ luật dân sự tƣơng ứng với thời gian chƣa thi hành án. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Lê Hồng C phải chịu là 500.000đ (năm trăm 

nghìn đồng). Bà Trịnh Hồng Lvà ông Phan Thanh H không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm; hoàn trả lại cho bà L, ông H 300.000đ tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

tại biên lai thu tiền số 0010647 ngày 18/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đầm Dơi. 
 

Bà L, ông H có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bà C có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc niêm yết. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; 

 Viển kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 

 Đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 



 

 

Liêu Chí Khanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN C Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

TỈNH TIỀN GIANG 
 

 

Bản án số: 57/2020/DS-ST 
 

Ngày: 27/7/2020 
 

V/v tranh chấp h p đ ng góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C TỈNH TIỀN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Văn Phúc. 

 

 Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Nguyễn Văn Hiền; 

 

 Ông Huỳnh Văn Thanh. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Nhanh – Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện C. 

 

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện C xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 169/2020/TLST- DS ngày 27 

tháng 5 năm 2020 về việc: “Tranh chấp h p đ ng góp hụi” theo Quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử số 80/2020/QĐXX-ST ngày 27 tháng 7 năm 2020 giữa các 

đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1969. Địa chỉ: ấp 4, xã C, 

huyện C, tỉnh Tiền Giang, (có mặt). 

 

 Bị đơn: 1. Bà Nguyễn Thị U, sinh năm 1957, (có mặt) 

 

 Ông Phan Văn H, sinh năm 1960. Cùng địa chỉ: ấp 4, xã C, 

huyện C, tỉnh Tiền Giang, (vắng mặt). 

 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông H: Phạm Văn G, sinh năm 1995. 

 



 

 

Địa chỉ: ấp 4, xã C, huyện C, tỉnh Tiền Giang, (có mặt) 

 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
 

 Phạm Văn G, sinh năm 1995; 

 

 Phạm Văn S, sinh năm 1991; 
 

Cùng địa chỉ: ấp 4, xã C, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 Theo đơn khởi kiện, tờ tự khai ghi ngày 25/5/2020, lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn Nguyễn Văn T trình bày: 

 

Ông có tham gia 03 dây hụi do bà U làm chủ thảo nhƣ sau: 
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 Dây hụi thứ nhất: 5.000.000 đ ng khui ngày 11/7/2018 (âm lịch), dây 

hụi này đã mãn tôi hốt hụi đƣ c 105.000.000 đ ng, trừ hoa h ng cho chủ thảo 

2.000.000 đ ng còn 103.000.000 đ ng, bà U chƣa giao tiền hụi. 

 

 Dây hụi thứ hai: 1.000.000 đ ng khui ngày 01/4/2019 (âm lịch), dây hụi 

này tôi góp đƣ c 12 lần hụi sống thành tiền là 9.600.000 đ ng thì bà U tuyên bố 

bể hụi nên ngƣng cho đến nay. 

 

 Dây hụi thứ ba: 2.000.000 đ ng khui ngày 01/4/2019 (âm lịch), dây hụi 

này tôi góp đƣ c 12 lần hụi sống thành tiền là 19.200.000 đ ng thì bà U tuyên bố 

bể hụi nên ngƣng cho đến nay. 
 

Tổng cộng 03 dây hụi, bà U còn n lại số tiền 131.800.000 đ ng. Nay yêu 

cầu bà U và ông H phải trả cho ông số tiền 131.800.000 đ ng vì bà U và ông H là 

v ch ng, quá trình chơi hụi có góp tiền hụi cho ông H. Ngoài ra sau khi bà U 

tuyên bố bể hụi các hụi viên có gửi đơn thƣa bà U đến UBND xã C thì đƣ c gia 

đình bà U viết giấy cam kết sẽ bán tài sản để trả n cho các hụi viên trong thời 

hạn 02 tháng từ ngày 5/7/2020 (có tờ cam kết kèm theo). 
 

 Theo bản tự khai ngày 04/6/2020, lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa bị đơn Nguyễn Thị U trình bày: 
 

Bà có làm chủ thảo 03 dây hụi và còn n số tiền 131.800.000 đ ng nhƣ 

ông T trình bày. Nay bà đ ng ý cùng ch ng là ông H trả số tiền còn n cho ông T 

nhƣng xin trả dần mỡi 02 tháng là 10.000.000 đ ng cho đến khi hết n . 
 

 Bị đơn anh Phạm Văn H ủy quyền cho anh Phạm Văn G trình 

bày: Thống nhất với lời trình bày của bà U. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh G trình bày: 
 

Thống nhất với lời trình bày của bà U. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Trên cơ sở lời trình bày của các đƣơng sự và các tài liệu chứng cứ đƣ c 

đƣa ra xem xét tại phiên Tòa, sau khi thảo luận và nghị án, Hội đ ng xét xử nhận 

định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Xét thấy ngƣời có quyền l i và nghĩa vụ liên quan 

Phạm Văn S đã đƣ c Tòa án triệu tập h p lệ nhƣng vắng mặt không lý do nên Hội 

đ ng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 

227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 



 

 

 Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Xét thấy ông T khởi kiện yêu cầu bà 

U, ông H trả lại tiền góp hụi nên Hội đ ng xét xử xác định quan hệ pháp luật 

tranh chấp là tranh chấp “H p đ ng góp hụi” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về yêu cầu các bên đƣơng sự: Tại phiên tòa các đƣơng sự giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện Hội đ ng xét xử nhận định: 
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 Xét thấy việc tham gia góp hụi giữa anh T với bà U có lập thành văn 

bản, đƣ c hai bên thừa nhận, thể hiện ý chí của hai bên là hoàn toàn tự nguyện và 

phù h p quy định pháp luật nên đƣ c công nhận. 

 

Do bà U, ông H vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận nên ông T yêu cầu trả 

lại số tiền đã góp hụi là 131.800.000 đ ng là có căn cứ và phù h p với quy định 

tại Điều 471 của Bộ luật dân sự nên và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về việc họ, 

hụi, biêu, phƣờng nên Hội đ ng xét xử chấp nhận. 

 

 Xét ý kiến của bà U và ngƣời đại diện của ông H xin trả dần số tiền 

còn thiếu nhƣng không đƣ c ông T đ ng ý nên Hội đ ng xét xử không có cơ sở 

chấp nhận. 
 

[6] Xét ông T chỉ yêu cầu bà U và ông H trả n cho ông theo tờ cam kết tại 

UBND xã C nên xác định anh Phạm Văn G và anh Phạm Văn S chỉ là ngƣời làm 

chứng trong vụ kiện này. 
 

 Về án phí: bà U, ông H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền 

phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26, Khoản 1, 2 Điều 227, Điều 228, 229 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về việc họ, hụi, biêu, phƣờng; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn T. 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị U ông Phạm Văn H có nghĩa vụ trả cho anh 

Nguyễn Văn T số tiền 131.800.000 đ ng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

 

Kể từ ngày ông T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà U và ông H chậm 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi theo mức 

lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 tƣơng ứng với 

số tiền và khoảng thời gian chậm thi hành án. 

 

 Về án phí: Ông H phải chịu 3.295.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm. Bà 

U phải chịu 3.295.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm nhƣng do bà U là ngƣời cao 



 

 

tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Ngƣời cao tuổi và có đơn xin miễn án phí, 

nên Hội đ ng xét xử miễn án phí cho bà U theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn lại cho ông Nguyễn Văn 

T 3.475.000 đ ng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

0005403 ngày 27/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. 
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3. Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc 

không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận đƣ c bản án hoặc đƣ c tống đạt h p lệ. 
 

Trƣờng h p bản án, quyết định đƣ c thi hành theo quy định tại Điều 02 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣ c thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án đƣ c thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 VKSND huyện C; 

 

 Chi cục THADS huyện C; 

 

 Các đƣơng sự; 

 

 Lƣu h  sơ vụ án; 

 

 

 

Hà Văn Phúc 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HUYỆN NGỌC HIỂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH CÀ MAU  
    

 

Bản án số: 15/2020/DS-ST 

 

Ngày: 19-6-2020 

 

V/v: “Tranh chấp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Nghi. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

Ông Trần Minh Trí. 
 

Ông Hồng Chí Tín. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Nhƣ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 
 

Ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 20/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 
 

2020 về việc“Tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

16/2020/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 5 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

12/2020/QĐST-DS, ngày 01 tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1962. 
 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 
 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 

1958 (có mặt). 
 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp Đ, xã T, huyện N, tỉnh C. 
 

Bị đơn: Ông Trần Thế O, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 



 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 12 năm 2019 ông Nguyễn Văn S trình bày: 

Từ năm 2000, ông có mở hụi nhằm góp vốn phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa 

phƣơng. Ông Trần Thế O có tham gia chơi hụi do ông làm chủ. Đến tháng 4/2015 

chốt hụi lại thì ông O còn nợ ông số tiền 44.000.000 đồng. 
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Trong thời gian ông O tham gia chơi hụi, khi hốt hụi ông đều giao đầy đủ tiền 

hụi. Tuy nhiên, khi ông đến gom tiền hụi thì ông O không có thiện chí muốn trả nên 

ông yêu cầu ông O trả cho ông số tiền hụi còn nợ là 44.000.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của ông S, bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Bà thống nhất với yêu cầu của ông S yêu cầu Tòa án buộc ông Trần Thế O trả tiền 

hụi còn nợ cho ông Nguyễn Văn S. Tuy nhiên, bà chỉ yêu cầu số tiền hụi còn nợ là 

42.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Văn S khởi kiện yêu cầu ông Trần Thế O 

địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C . trả số tiền hụi còn nợ. Xét đây là quan 

hệ dân sự về việc tranh chấp hụi nên yêu cầu của ông S thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau quy định tại khoản 3 Điều 26; 

điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 

Bị đơn ông Trần Thế O đã đƣợc Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa hợp lệ 

đến lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không lý do. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 

Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt đối với ông O. 

 

 Về nội dung: Bà Nguyễn Thị Hồng xác định ông Trần Thế O có tham gia 

chơi hụi do ông S làm chủ và đến tháng 4/2015 giữa ông S và ông O có chốt nợ lại thì 

ông O còn nợ số tiền hụi là 44.000.000 đồng nhƣng từ khi chốt hụi thì ông O không 

thanh toán cho ông S số tiền hụi còn nợ nên bà Hồng yêu cầu ông O trả cho ông S số 

tiền hụi còn nợ nhƣng bà chỉ yêu cầu ông O trả cho ông S số tiền là 42.000.000 đồng. 

Tại biên bản ghi ý kiến của đƣơng sự, ông Trần Thế O trình bày có tham gia chơi hụi 

do ông S làm chủ, ông O đã hốt hụi và hiện còn nợ lại ông S số tiền hụi khoảng 

27.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông O không cung cấp tài liệu chứng cứ gì cho Tòa án 

chứng minh còn nợ hụi ông S khoảng 27.000.000 đồng. Đồng thời, trong quá trình giải 

quyết vụ án bà Hồng là đại diện theo ủy quyền của ông S có nộp cho Tòa án huyện 

Ngọc Hiển bản án số: 12/2019/HS-ST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau thể hiện ông O là những hụi viên còn nợ tiền hụi của ông S. Từ đó, có cơ sở xác 

định việc tham gia chơi hụi giữa ông S và ông O là thực tế có xảy ra và hiện 
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nay ông O còn nợ tiền hụi của ông S là 42.000.000 đồng. Do đó, yêu cầu của ông S 

là có cơ sở đƣợc chấp nhận. 
 

Buộc ông Trần Thế O thanh toán cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ 

42.000.000 (Bốn mƣơi hai triệu) đồng. 

 Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải 

chịu. Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 

1.100.000 đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006082 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá ngạch 

ông Trần Thế O phải chịu 2.100.000 đồng, ông O có nghĩa vụ nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khi án có hiệu lực pháp luật. 

 

 Về quyền kháng cáo: Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 144, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 và Điều 280 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; 
 

Áp dụng các Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự; 
 

Áp dụng Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn S về việc yêu cầu ông 

Trần Thế O trả tiền hụi còn nợ. 

Buộc ông Trần Thế O thanh toán cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ là 

42.000.000 (Bốn mƣơi hai triệu) đồng. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 
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Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải chịu. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 

1.100.000 đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006082 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá ngạch 

ông Trần Thế O phải chịu 2.100.000 đồng, ông O có nghĩa vụ nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc quy định tại điều 30 của Luật Thi hành án dân 

sự. 
 

Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 

 Các đƣơng sự; 

 

 VKSND huyện Ngọc Hiển; 

 

 Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển; 

 

 TAND tỉnh Cà Mau; 

 

 Lƣu hồ sơ, văn thƣ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nghi 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HUYỆN NGỌC HIỂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH CÀ MAU  
    

 

Bản án số: 16/2020/DS-ST 

 

Ngày: 19-6-2020 

 

V/v: “Tranh chấp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Nghi. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Trần Minh Trí. 

Ông Hồng Chí Tín. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Nhƣ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 22/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 

2020 về việc“Tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

15/2020/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 5 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

13/2020/QĐST-DS, ngày 01 tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1962. 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 

 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1958 

(có mặt). 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp Đ, xã T, huyện N, tỉnh C. 

 



 

 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1967 (vắng mặt). 

 

Địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 12 năm 2019 ông Nguyễn Văn S trình bày: 

Từ năm 2000, ông có mở hụi nhằm góp vốn phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa 

phƣơng. Bà Nguyễn Thị L có tham gia chơi hụi do ông làm chủ. Đến tháng 4/2015 

chốt hụi lại thì bà L còn nợ ông số tiền 10.000.000 đồng. 
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Trong thời gian bà L tham gia chơi hụi, khi bà L hốt hụi ông đều giao đầy đủ 

tiền hụi. Tuy nhiên, khi ông đến gom tiền hụi thì bà L không có thiện chí muốn trả 

nên ông yêu cầu bà L trả cho ông số tiền hụi còn nợ là 10.000.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của ông S, bà Nguyễn Thị Hồng trình 

bày: Bà thống nhất với yêu cầu của ông S yêu cầu Tòa án buộc bà Nguyễn Thị L trả 

cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ là 10.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Văn S khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị 

L địa chỉ cƣ trú: Ấp X, xã V, huyện N, tỉnh C trả số tiền hụi còn nợ. Xét đây là quan 

hệ dân sự về việc tranh chấp hụi nên yêu cầu của ông S thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau quy định tại khoản 3 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 

Bị đơn bà Nguyễn Thị L đã đƣợc Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa hợp lệ 

đến lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không lý do. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 

Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt đối với bà L. 

 

 Về nội dung: Ông Nguyễn Văn S xác định bà Nguyễn Thị L có tham gia 

chơi hụi do ong Sơn làm chủ và đến tháng 4/2015 giữa ông S và bà L có chốt nợ lại thì 

bà L còn nợ số tiền hụi là 10.000.000 đồng nhƣng từ khi chốt hụi thì bà L không thanh 

toán cho ông S số tiền hụi còn nợ nên ông S yêu cầu bà L trả số tiền hụi còn nợ là 

10.000.000 đồng. Đối với bà Nguyễn Thị L đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản 

tống tụng thông báo cho bà L biết việc ông S khởi kiện yêu cầu trả tiền hụi còn nợ 

nhƣng bà L không có ý kiến gì đối với yêu cầu của ông S. Đồng thời, trong quá trình 

giải quyết vụ án bà H là đại diện theo ủy quyền của ông S có nộp cho Tòa án huyện 

Ngọc Hiển bản án số: 12/2019/HS-ST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau thể hiện bà L là những hụi viên còn nợ tiền hụi của ông S. Từ đó, có cơ sở xác 

định bà L còn nợ tiền hụi của ông S nên yêu cầu của ông S có cơ sở đƣợc chấp nhận. 

 

Buộc bà Nguyễn Thị L trả cho ông Nguyễn Văn S số tiền hụi còn nợ 

10.000.000 (Mƣời triệu) đồng. 

 

 Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải 

chịu. Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 



 

 

300.000 đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006080 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá 
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ngạch bà Nguyễn Thị L phải chịu 500.000 đồng, bà L có nghĩa vụ nộp tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

 Về quyền kháng cáo: Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 144, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 và Điều 280 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; 
 

Áp dụng các Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự; 
 

Áp dụng Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn S về việc yêu cầu bà 

Nguyễn Thị L trả tiền hụi còn nợ. Buộc bà Nguyễn Thị L trả cho ông Nguyễn Văn S 

số tiền hụi còn nợ là 10.000.000 (Mƣời triệu) đồng. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 
 

Về án phí: Án phí dân sự có giá ngạch ông Nguyễn Văn S không phải chịu. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, ông S đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí số tiền 300.000 

đồng theo biên lai thu tiền án phí số 0006080 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ông S đƣợc nhận lại. Án phí dân sự có giá ngạch bà 

Nguyễn Thị L phải chịu 500.000 đồng, bà L có nghĩa vụ nộp tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 



 

 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc quy định tại điều 30 của Luật Thi hành án dân 

sự. 
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Bản án sơ thẩm đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Đƣơng sự có vắng mặt quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 

 Các đƣơng sự; 

 

 VKSND huyện Ngọc Hiển; 

 

 Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển; 

 

 TAND tỉnh Cà Mau; 

 

 Lƣu hồ sơ, văn thƣ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nghi 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÕN ĐẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 42/2020/DS -ST 
 

Ngày: 22 - 6 - 2020 
 

V/v “Tranh chấp hợp đồng dân 
 

sự hụi, họ, biêu, phƣờng” 
 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÕN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Cẩm Tú. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

 Bà Phạm Hồng Gái. 

 

 Ông Võ Thanh Bình. 

 

 Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thành Minh - Thƣ ký Toà án nhân dân 

huyện Hòn Đất. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Không tham gia phiên tòa. 
 

Trong ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hòn Đất 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 103/2020/TLST - DS ngày 03 

tháng 3 năm 2020 về việc “tranh chấp hợp đồng dân sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo 

Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 64/2020/QĐST-DS, ngày 29 tháng 5 năm 2020 

giữa: 
 



 

 

 Nguyên đơn: Bà Đặng Thị S, sinh năm: 1971; địa chỉ: Khu phố Đ, thị trấn 

H, huyện H, tỉnh K; có mặt. 

 

 Bị đơn: Ông Ngô Đức C, sinh năm 1971 và bà Trần Thị Tƣờng V, sinh 

 

năm: 1978; cùng địa chỉ: Khu phố Tr, thị trấn H, huyện H, tỉnh K; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 25/02/2020, quá trính giải quyết vụ án nguyên 

đơn bà Đặng Thị S trình bày: Vợ chồng ông Ngô Đức C, bà Trần Thị Tƣờng V có 

tham gia chơi hụi tháng do bà làm chủ hụi, sau khi tổng kết tiền hụi tính đến ngày 

10/10/2018 vợ chồng ông C, bà V còn nợ bà số tiền tổng cộng là 205.000.000 

đồng. Ông C, bà V hứa sẽ trả dần hàng tháng nhƣng từ đó cho đến nay ông, bà vẫn 

chƣa trả. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông C, bà 

V phải trả cho bà số tiền là 205.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. 
 

Tại biên bản hòa giải ngày 29/5/2020 bị đơn là bà Trần Thị Tường V trình 

bày: Bà xác định trƣớc đây bà có tham chơi hụi do bà Đặng Thị S làm chủ hụi, bà 

tham gia chơi 2,5 chân, hụi 5.000.000 đồng, mỗi tháng khui hụi một lần nhƣng bà 

không nhớ thời gian chơi cụ thể. Do kẹt vốn làm ăn nên bà đã hốt hết những chân 

hụi mà bà tham gia, sau đó vợ chồng bà không có khả năng đóng hụi chết. Ngày 

10/10/2018, giữa bà và bà S đã chốt nợ, bà xác định còn nợ bà S số tiền là 

205.000.000 đồng. Bà đồng ý trả cho bà S số tiền này nhƣng do hoàn cảnh đang 

gặp khó khăn nên bà yêu cầu đƣợc trả dần. 
 

Tại biên bản hòa giải ngày 29/5/2020 bị đơn là ông Ngô Đức C trình bày: 
 

Ông biết việc vợ ông là bà Trần Thị Tƣờng V tham gia chơi hụi của bà S, khi hốt 
 

hụi bà S có giao tiền hụi cho ông, sau đó ông giao lại cho vợ ông, còn việc đóng 
 

hụi  lại  nhƣ  thế  nào  ông  không  biết.  Nay,  vợ  ông  thừa  nhận  còn  nợ  bà  S 
 

205.000.000 đồng nên ông cũng thừa nhận nợ. Ông đồng ý trả cho bà S số tiền là 
 

205.000.000 đồng nhƣng yêu cầu đƣợc trả dần mỗi tháng là 2.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về tố tụng: 
 



 

 

Bà Đặng Thị S khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Trần Thị Tƣờng 

V, ông Ngô Đức C trả số tiền nợ hụi nên quan hệ tranh chấp của vụ án là tranh 

chấp “Hợp đồng dân sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 

của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS). 
 

Bị đơn là bà V, ông C có địa chỉ nơi cƣ trú tại khu phố Tr, thị trấn H, huyện 

H, tỉnh K nên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 
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Điều 39 của BLTTDS thì vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang. 
 

Ông C, bà V đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 nhƣng vẫn vắng 

mặt tại phiên tòa. Xét thấy, sự vắng mặt của các đƣơng sự không làm ảnh hƣởng 

đến quyền lợi của các đƣơng sự và không làm ảnh hƣởng đến việc giải quyết vụ án 

nên Tòa án đƣa vụ án ra xét xử vắng mặt là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

227 của BLTTDS. 
 

[2] Về nội dung tranh chấp: 
 

Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án các đƣơng sự cùng xác định bà S có 

làm chủ của các dây hụi áp vào năm 2016, số tiền là 5.000.000 đồng, mỗi tháng sổ 

01 lần, tính đến nay các dây hụi đã kết thúc. Bà V, ông C đã hốt hụi và nhận đủ 

tiền nhƣng chƣa thực hiện nghĩa vụ đóng hụi chết. Bà S yêu cầu bà V, ông Cản 

thanh toán số tiền còn nợ căn cứ biên nhận ngày 10/10/2018 là 205.000.000 đồng, 

thanh toán một lần. Bà V, ông C đồng ý thanh toán cho bà S số tiền này nhƣng yêu 

cầu đƣợc trả dần mỗi tháng là 2.000.000 đồng. 
 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 479 của Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Họ, hụi, 

biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo 

tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra 

số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, 

nghĩa vụ của các thành viên”. Trong quá trình giải quyết vụ án các đƣơng sự đều 

xác định số tiền nợ nói trên là tiền góp họ mà các bên đã giao dịch. Giao dịch của 

các bên là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên các bên có 

quyền, nghĩa vụ phải thực hiện. Do đó, yêu cầu của bà S là có cơ sở nên đƣợc Tòa 

án chấp nhận toàn bộ, buộc bà V, ông C phải liên đới thanh toán cho bà S số tiền là 

205.000.000 đồng. 
 

Bà S không yêu cầu tính lãi nên Tòa án không giải quyết. 
 

Ông C, bà V yêu cầu đƣợc trả dần mỗi tháng là 2.000.000 đồng, tuy nhiên 

không đƣợc bà S chấp nhận nên Tòa án không có căn cứ để xem xét yêu cầu của 

ông, bà. 
 

 Về án phí: 
 

Áp dụng Điều 147 của BLTTDS, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 
 



 

 

Yêu cầu của bà S đƣợc Tòa án chấp nhận nên bà S không phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm. Bà S đƣợc nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.000.000 đồng. 



 

 

4 
 

Bà V, ông C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm giá ngạch là: 205.000.000 x 5% 
 

 10.250.000 đồng (Mƣời triệu hai trăm năm chục nghìn đồng). 

 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 227, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 
 

Khoản 1 Điều 479, Điều 298 của Bộ luật Dân sự 2005; 
 

Điểm a khoản 1 Điều 688, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015; 
 

Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Xử: 
 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị S đối với bà Trần 

Thị Tƣờng V, ông Ngô Đức C. Buộc bà V, ông C phải liên đới thanh toán cho bà S 

số tiền là 205.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm triệu đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

 Án phí: 
 

Yêu cầu của bà S đƣợc Tòa án chấp nhận nên bà S không phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm. Bà S đƣợc nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.000.000 đồng 

(Hai triệu đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009398 

ngày 28/02/2020 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
 

Bà V, ông C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm giá ngạch là 10.250.000 đồng 

(Mƣời triệu hai trăm năm chục nghìn đồng). 
 



 

 

Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 
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sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 TAND tỉnh; 

 

 VKSND huyện; 

 

 Cơ quan Thi hành án huyện; 

 

 Các đƣơng sự; 

 

 UBND xã; 

 

 Lƣu. 

 

Lê Cẩm Tú 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 96/2020/DS-PT 
 

Ngày: 21-9-2020 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đê 
 

 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

Bà Ngô Thị Kim Châu 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Minh Loan - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Thị Ửng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 93/2020/TLPT-DS ngày 28 tháng 8 năm 2020 

về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 25-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện C bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 212/2020/QĐ-PT ngày 28 

tháng 8 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 159/2020/QĐ-PT 

ngày 09 tháng 9 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Lê Thị V, sinh năm 1971 (có 

mặt) Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

 



 

 

 Bị đơn: Bà Lâm Thị N, sinh năm 1966 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp C, xã T, huyện Cà tỉnh Trà Vinh. 

 

Tạm trú: khóm 4, phƣờng 5, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

 

 Người kháng cáo: Bà Lâm Thị N là bị đơn. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 19 tháng 11 năm 2013 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Lê Thị V trình bày: Chị làm đầu thảo hụi, 

còn bà Lâm Thị N là hụi viên; sau khi bà N đƣợc lĩnh tiền hụi của các phần hụi do 

bà N tham gia thì bà N không góp đầy đủ tiền hụi cho chị, chị bỏ tiền góp thay cho 

bà N để giao cho các hụi viên đƣợc lĩnh hụi ở các kỳ mở hụi tiếp theo. Nay, chị 



 

 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiền hụi mà chị 

đã góp thay cho bà N, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây thứ nhất: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 26/02/2012 âm lịch, 

gồm có 20 phần, mỗi tháng mở hụi 01 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở hụi 

lần thứ 02, bà N bỏ thăm 1.735.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

61.770.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 08, bà N bỏ thăm 1.400.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 76.200.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N không góp tiền hụi cho chị các kỳ mở hụi tiếp theo nên chị bỏ tiền để 

góp thay cho bà N. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có 

nghĩa vụ hoàn trả cho chị 05 kỳ mở hụi với số tiền bằng 50.000.000 đồng và đã 

đƣợc Tòa án xét xử xong. Còn lại 07 kỳ mở hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, chị 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho chị 07 

kỳ mở hụi với số tiền bằng 70.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ hai: Loại hụi 3.000.000 đồng, mở vào ngày 10/3/2012 âm lịch, gồm 

có 20 phần, mỗi tháng mở hụi 01 lần. Bà N tham gia 02 phần, ngay kỳ mở hụi lần 

thứ 01, bà N bỏ thăm 950.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

38.150.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 07, bà N bỏ thăm 800.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 45.800.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 01 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 05 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

30.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án xét xử xong. Còn lại 07 kỳ mở hụi sau chị 

chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 07 kỳ mở hụi với số tiền bằng 42.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ ba: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 17/4/2012 âm lịch, gồm 

có 17 phần, mỗi tháng mở hụi 01 lần. Bà Nh tham gia 02 phần, ngay kỳ mở hụi lần 

thứ 01, bà N bỏ thăm 1.600.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

52.400.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 05, bà N bỏ thăm 1.500.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 60.000.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà Nh, 

nhƣng bà N không góp tiền hụi cho chị các kỳ mở hụi tiếp theo nên chị bỏ tiền để 

góp thay cho bà N. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có 

nghĩa vụ hoàn trả cho chị 06 kỳ mở hụi với số tiền bằng 60.000.000 đồng và đã 

đƣợc Tòa án xét xử xong. Còn lại 06 kỳ mở hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, chị 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho chị 06 

kỳ mở hụi với số tiền bằng 60.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ tư: Loại hụi 3.000.000 đồng, mở vào ngày 26/5/2009 âm lịch, gồm 

có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, ngay kỳ mở hụi lần thứ 

01, bà N bỏ thăm 1.250.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 



 

 

19.800.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 04, bà N bỏ thăm 1.360.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 22.560.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 07 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

6.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 01 kỳ mở hụi sau chị 
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chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 6.000.000 đồng. 
 

 Dây thứ năm: Loại hụi 3.000.000 đồng, mở vào ngày 26/5/2009 âm lịch, 

gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở hụi lần 

thứ 02, bà N bỏ thăm 1.240.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

21.160.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 03, bà N bỏ thăm 1.340.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 21.400.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 08 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

6.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 01 kỳ mở hụi sau chị 

chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 6.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ sáu: Loại hụi 3.000.000 đồng, mở vào ngày 26/5/2009 âm lịch, 

gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, ngay kỳ mở lần 

thứ 01, bà N bỏ thăm 1.250.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

19.800.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 03, bà N bỏ thăm 1.360.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 21.200.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 08 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

6.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 01 kỳ mở hụi sau chị 

chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 6.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ bảy: Loại hụi 2.000.000 đồng, mở vào ngày 26/5/2009 âm lịch, 

gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở hụi lần 

thứ 05, bà N bỏ thăm 955.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

11.740.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 09, bà N bỏ thăm 910.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 19.560.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 02 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

4.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 01 kỳ mở hụi sau chị 

chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 4.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ tám: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 16/01/2010 âm lịch, 

gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 01 phần, đến kỳ mở hụi lần 

thứ 09, bà N bỏ thăm 3.050.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 



 

 

45.800.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, nhƣng bà N không góp tiền hụi 

cho chị các kỳ mở hụi tiếp theo nên chị bỏ tiền để góp thay cho bà N. Sau đó, chị 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Nh có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ 

mở hụi với số tiền bằng 5.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn 

lại 03 kỳ mở hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho chị 03 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

15.000.000 đồng. 
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 Dây thứ chín: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 16/01/2010 âm lịch, 

gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở hụi lần 

thứ 04, bà N bỏ thăm 2.320.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

37.120.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 08, bà N bỏ thăm 2.650.000 đồng và trúng 

thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 39.450.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, 

nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 01 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền 

để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 

10.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 03 kỳ mở hụi sau chị 

chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa 

vụ hoàn trả tiếp cho chị 03 kỳ mở hụi với số tiền bằng 30.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ mười: Loại hụi 3.000.000 đồng, mở vào ngày 16/01/2010 âm lịch, 

gồm có 14 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 01 phần, đến kỳ mở hụi lần 

thứ 03, bà N bỏ thăm 1.350.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 

22.950.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho bà N, nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi 

cho chị đƣợc 06 kỳ thì không góp tiếp nên chị bỏ tiền để góp thay cho bà N các kỳ 

mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có 

nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số tiền bằng 3.000.000 đồng và đã 

đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 04 kỳ mở hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, 

chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho 

chị 04 kỳ mở hụi với số tiền bằng 12.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ mười một: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 11/5/2010 âm 

lịch, gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở 

hụi lần thứ 02, bà N bỏ thăm 2.360.000 đồng và trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi 

bằng 32.040.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 04, bà N bỏ thăm 2.300.000 đồng và 

trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 37.300.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho 

bà N, nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 03 kỳ thì không góp tiếp nên chị 

bỏ tiền để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số 

tiền bằng 10.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 04 kỳ mở 

hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N 

có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho chị 04 kỳ mở hụi với số tiền bằng 40.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ mười hai: Loại hụi 5.000.000 đồng, mở vào ngày 11/5/2010 âm 

lịch, gồm có 13 phần, 01 năm mở hụi 03 lần. Bà N tham gia 02 phần, đến kỳ mở 

hụi lần thứ 03, bà N bỏ thăm 2.230.000 đồng và đã trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi 

bằng 38.470.000 đồng; đến kỳ mở hụi lần thứ 05, bà N bỏ thăm 2.350.000 đồng và 

trúng thăm đƣợc nhận tiền hụi bằng 48.600.000 đồng. Chị đã giao đủ tiền hụi cho 

bà N, nhƣng bà N chỉ góp tiền hụi cho chị đƣợc 03 kỳ thì không góp tiếp nên chị 



 

 

bỏ tiền để góp thay cho bà N các kỳ mở hụi tiếp theo. Sau đó, chị khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả cho chị 01 kỳ mở hụi với số 

tiền bằng 10.000.000 đồng và đã đƣợc Tòa án giải quyết xong. Còn lại 04 kỳ mở 

hụi sau chị chƣa khởi kiện. Nay, chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N 

có nghĩa vụ hoàn trả tiếp cho chị 04 kỳ mở hụi với số tiền bằng 40.000.000 đồng. 
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Tổng cộng các phần hụi trong 12 dây hụi chị yêu cầu Tòa án giải quyết buộc 

bà N có nghĩa vụ trả tiếp cho chị với số tiền bằng 331.000.000 đồng (Ba trăm ba 

mƣơi mốt triệu đồng). 
 

Theo bị đơn bà Lâm Thị N trình bày: Vụ việc tranh chấp tiền góp hụi giữa chị 

V với bà đã đƣợc Tòa án giải quyết xong, bà không còn thiếu nợ khoản tiền nào 

của chị V nên không đồng ý trả theo yêu cầu khởi kiện của chị V. 
 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 25-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện C đã quyết định: 
 

Căn cứ vào Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 

 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 357, Điều 468, Điều 471 và Điều 

 

 của Bộ luật Dân sự năm 2015; các điều 15, 16, 17, 18, 20, 21 và 24 của Nghị định 

số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, 

phƣờng; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội số 

10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị V. 

 

Buộc bà Lâm Thị N phải có trách nhiệm thanh toán tiền hụi cho chị Lê Thị V 

bằng 331.000.000 đồng (Ba trăm ba mƣơi mốt triệu đồng). 
 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí dân sự sơ thẩm, về nghĩa 

vụ chịu lãi suất do chậm thi hành án và quyền kháng cáo của đƣơng sự theo quy 

định của pháp luật. 
 

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, bà Lâm Thị N kháng cáo yêu cầu Tòa án phúc 

thẩm xét xử lại theo hƣớng sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của chị Lê Thị V, vì bà không còn thiếu nợ tiền hụi của chị Lê Thị V. 
 

 kiến của Kiểm sát viên: Về tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký 

đã tiến hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các đƣơng sự đã thực 

hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

Về nội dung vụ án: Xét kháng cáo của bị đơn Lâm Thị N thấy rằng, Tòa án sơ 

thẩm đã xem xét toàn diện các chứng cứ có liên quan và xét xử buộc bà Lâm Thị N 

có nghĩa vụ hoàn trả tiền hụi cho chị Lê Thị V bằng 331.000.000 đồng là có căn 



 

 

cứ. Bà Lâm Thị N kháng cáo nhƣng không cung cấp bổ sung đƣợc chứng nào mới. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lâm Thị N, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn không 

rút đơn kháng cáo. Qua chứng cứ có trong hồ sơ, lời trình bày tranh tụng của 

nguyên đơn và ý kiến của Kiểm sát viên; Hội đồng xét xử xét thấy: 
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 Về tố tụng: Sau khi vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất không có lý do 

chính đáng, ngày 11/9/2020 bị đơn bà Lâm Thị N có đơn đề nghị Tòa án xét xử 

vắng mặt (BL 317). Do đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt bà N. 

 

 Về nội dung kháng cáo của bà N, xét thấy: Khi chị V gửi đơn khởi kiện, 

chị V cung cấp kèm theo danh sách hụi trong 12 dây hụi mà chị V yêu cầu Tòa án 

sơ thẩm giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp tiền hụi cho chị V. Trong 

giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án sơ thẩm tiến hành xác minh các hụi viên khác có 

tên trong danh sách 12 dây hụi mà chị V khởi kiện, đƣợc các hụi viên này xác nhận 

bà N có tham gia các dây hụi do chị V làm đầu thảo (BL 215-236). Mặt khác, trong 

12 dây hụi chị V yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này thì trong năm 2013, chị 

V đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiền hụi 

cho chị V ở các kỳ mở hụi trƣớc đó; vụ việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện C xét 

xử bằng bản án số 441/2013/DS-ST ngày 02-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh xét xử bằng bản án số 98/2015/DS-PT ngày 18-8-2015 và bản án đã có hiệu 

lực pháp luật. Trong vụ án này, chị V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N tiếp tục 

hoàn trả tiền hụi cho chị V ở các kỳ mở hụi sau đó; các phần hụi này chƣa đƣợc 

Tòa án giải quyết trong bản án số 441/2013/DS-ST ngày 02-12-2013 và bản án số 

98/2015/DS-PT ngày 18-8-2015. Do đó, bà N kháng cáo cho rằng bà N không còn 

thiếu nợ tiền hụi của chị V, các phần hụi này đã đƣợc Tòa án giải quyết xong, là 

không có căn cứ. Tòa án sơ thẩm xét xử buộc bà N có nghĩa vụ hoàn trả tiếp tiền 

hụi cho chị V trong 12 dây hụi với tổng số tiền bằng 331.000.000 đồng, là có căn 

cứ. 

 

 Ngoài nội dung kháng cáo, bà N có đơn yêu cầu gửi Tòa án phúc thẩm với 

nội dung bà N có nhà ở và nơi cƣ trú tại khóm 4, phƣờng 5, thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố T, 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C. Xét thấy tại thời 

điểm chị V gửi đơn khởi kiện vào tháng 11 năm 2013 và Tòa án nhân dân huyện C 

thụ lý vụ án vào tháng 01 năm 2014 thì bà N cƣ trú tại ấp Cả Chƣơng, xã T, huyện 

C, tỉnh Trà Vinh (BL 06, 68, 72, 76, 87). Sau đó, bà N thay đổi địa chỉ cƣ trú, về 

cƣ trú tại địa chỉ mới ở khóm 4, phƣờng 5, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, 

theo khoản 3 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định “Trường hợp vụ án dân 

sự đã được Tòa án thụ lý và đang giải quyết theo đúng quy định của Bộ luật này về 

thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ thì phải được Tòa án đó tiếp tục giải quyết 

mặc dù trong quá trình giải quyết vụ án có thay đổi nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ 

giao dịch của đương sự”. Do đó, Tòa án nhân dân huyện C tiếp tục giải quyết vụ 

án, là đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, khi Thẩm phán Tòa án nhân dân 

huyện C trực tiếp tống đạt Quyết định đƣa vụ án ra xét xử và Giấy triệu tập đƣơng 

sự thì bà N vẫn sinh sống tại ấp C, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh (BL 258); khi Thƣ 



 

 

ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh trực tiếp tống đạt Quyết định hoãn phiên tòa 

phúc thẩm số 159/2020/QĐ-PT, bà N cũng đang sinh sống tại ấp C, xã T, huyện C, 

tỉnh Trà Vinh (BL 316, 318). Vì vậy, bà N khiếu nại cho rằng Tòa án nhân dân 

huyện C xét xử vụ án là sai thẩm quyền, là không có căn cứ. 

 

 Xét thấy ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bà N, giữ nguyên bản án sơ thẩm, là có căn cứ. 
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[5] Về án phí: Theo khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 1 

Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án quy định “Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc 

thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm”. Do yêu 

cầu kháng cáo của bà N không đƣợc Tòa án phúc thẩm chấp nhận và bà N không 

thuộc trƣờng hợp đƣợc miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm, nên buộc bà 

N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm bằng 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), 

nhƣng đƣợc trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm bà N đã nộp bằng 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 0000311 ngày 27/7/2020 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Trà Vinh. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 29 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 
 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lâm Thị N. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 25-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện C. 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị V. 
 

Buộc bà Lâm Thị N có nghĩa vụ hoàn trả tiền góp hụi cho chị Lê Thị V các kỳ 

mở hụi còn lại trong 12 dây hụi, tổng cộng số tiền bằng 331.000.000 đồng (Ba 

trăm ba mƣơi mốt triệu đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

Về án phí: Hoàn trả tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm cho chị Lê Thị V 

bằng 8.325.000 đồng (Tám triệu ba trăm hai mƣơi lăm nghìn đồng) theo các biên 

lai số 0004122 ngày 25/01/2014, số 0005966 ngày 24/7/2014 và số 0012252 ngày 

27/8/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Trà Vinh. 
 



 

 

Buộc bà Lâm Thị N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm bằng 16.550.000 đồng 

(Mƣời sáu triệu năm trăm năm mƣơi nghìn đồng). 
 

Buộc bà Lâm Thị N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm bằng 300.000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng), nhƣng đƣợc trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc 

thẩm bà Lâm Thị N đã nộp bằng 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai 

số 0000311 ngày 27/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Trà 

Vinh, nên không phải nộp tiếp án phí dân sự phúc thẩm. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 
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thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi 

hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Trà Vinh; 

 TAND huyện C; 

 Chi cục THADS huyện C; 

 Các đƣơng sự (theo địa chỉ); 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

Ngô Đê 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DƢƠNG MINH CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH 
   

   
      

 

Bản án số: 20/2020/DS-ST 

Ngày: 18-8-2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DƢƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 

có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị 

Thơ. Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Vũ Hòa; 

 

2. Ông Huỳnh Trung Tấn. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Quỳnh Nhƣ, Thƣ ký Tòa án nhân dân 

Huyện Dƣơng Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

 

Tây Ninh tham gia phiên toà: Bà Lâm Phƣợng Tú, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện Dƣơng 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

103/2020/TLST-DS ngày 09 tháng 3 năm 2020, về việc “Tranh chấp hợp 

đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 11/2020/QĐXX-ST 

ngày 22 tháng 7 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1958; địa chỉ: Ấp N, xã 

L, Huyện D, tỉnh Tây Ninh. (có mặt) 

 

 Bị đơn: Anh Phan Đức L (B), sinh năm 1971; (có mặt) 
 

Chị Huỳnh Thị Quế M, sinh năm 1973; (có mặt) 
 



 

 

Cùng địa chỉ: Số nhà 1231A, ấp A, xã B, Huyện D, tỉnh Tây Ninh. 
 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Huỳnh Thị Ngọc Y (T), 

sinh năm 1977; địa chỉ: Số nhà B3/9 ấp T, xã H, thị xã X, tỉnh Tây Ninh. (có 

mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 02-3-2020 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn – bà Nguyễn Thị Thu H trình bày: 
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Bà và anh Phan Đức L, chị Huỳnh Thị Quế M có quen biết nhau. Vợ 

chồng anh L tham gia góp hụi do bà làm chủ thảo nhiều lần, nhƣng các lần 

trƣớc vợ chồng anh L thực hiện nghĩa vụ góp hụi rất đúng, không vi phạm. 

Vợ chồng anh L tiếp tục tham gia các dây hụi sau: 
 

 Dây hụi 1: Ngày 09-9-2017 (âm lịch), hụi 10.000.000 đồng/tháng, gồm 

25 phần, chị M anh L tham gia 01 phần (bà ghi tên trong danh sách hụi là Bé 

M), hốt hụi kỳ thứ 1 với số tiền 158.200.000 đồng, đã trừ tiền hoa hồng 

5.000.000 đồng, sau khi hốt hụi, vợ chồng anh L đóng lại hụi chết đƣợc 14 

kỳ, đến tháng 12-2018 (âm lịch) thì ngƣng, còn nợ lại 10 kỳ hụi chết tƣơng 

đƣơng số tiền 100.000.000 đồng. 

 

 Dây hụi 2: Ngày 21-01-2018 (âm lịch), hụi 10.000.000 đồng/tháng, 

gồm 25 phần, chị M anh L tham gia 01 phần (bà ghi tên trong danh sách hụi 

là Bé M), hốt hụi kỳ thứ 1 với số tiền 158.200.000 đồng, đã trừ tiền hoa hồng 

5.000.000 đồng, sau khi hốt hụi, vợ chồng anh L đóng lại hụi chết đƣợc 10 

kỳ, đến tháng 12-2018 (âm lịch) thì ngƣng, còn nợ lại 14 kỳ hụi chết tƣơng 

đƣơng số tiền 140.000.000 đồng. 

 

 Dây hụi 3: Ngày 15-6-2018 (âm lịch), hụi 10.000.000 đồng/tháng, gồm 

25 phần, chị M anh L tham gia 01 phần (bà ghi tên trong danh sách hụi là Bé 

M), hốt hụi kỳ thứ 1 với số tiền 157.000.000 đồng, đã trừ tiền hoa hồng 

5.000.000 đồng, sau khi hốt hụi, vợ chồng anh L đóng lại hụi chết đƣợc 05 

kỳ, đến tháng 12-2018 (âm lịch) thì ngƣng, còn nợ lại 19 kỳ hụi chết tƣơng 

đƣơng số tiền 190.000.000 đồng. 
 

Các lần bà đăng hụi, vợ chồng anh L chị M đều có ký nhận hụi. Tổng 

cộng anh L, chị M nợ bà 430.000.000 đồng tiền hụi chết. Từ tháng 12-2018, 

anh L chị M trả dần cho bà mỗi lần từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng, mỗi lần 

nhận tiền bà có ghi sổ theo dõi, tổng cộng anh L, chị M trả đƣợc 80.000.000 

đồng, còn nợ lại 350.000.000 đồng. Từ tháng 01-2020 (âm lịch) thì không trả 

tiền cho bà nữa. Các dây hụi hiện nay đã mãn, bà đã trả thay các phần hụi 

chết cho anh L, chị M. Nay bà yêu cầu vợ chồng anh L, chị M trả cho bà tổng 

số tiền 350.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. 
 

Bị đơn chị Huỳnh Thị Quế M trình bày: Chị thừa nhận có tham gia góp 

hụi do bà H làm chủ thảo. Chị và anh L có tham gia góp 02 dây hụi ngày 09-

9-2017 âm lịch và ngày 21-01-2018 âm lịch nhƣ bà H trình bày, do làm ăn 

khó khăn nên chị chậm đóng tiền hụi chết cho bà H, hiện nay chị còn nợ tiền 

hụi chết của bà H là 160.000.000 đồng. Đối với dây hụi ngày 15-6-2018 vợ 



 

 

chồng chị chỉ nhận tiền hụi dùm cho em ruột chị - chị Huỳnh Thị Ngọc Y 

(tên thƣờng gọi là T, Tuyết M), khi nhận tiền hụi thì chị và anh L đến nhà bà 

H để nhận do chị Y đi bán nhãn ở Campuchia nên vợ chồng chị nhận thay, 

khi nhận anh L có viết dòng chữ “Mợ tám gơm Hụi T”. Nay chị không đồng 

ý trả cho bà H khoản tiền hụi này. Chị đồng ý trả cho bà H 160.000.000 đồng 
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nhƣng do hoàn cảnh khó khăn nên xin đƣợc trả dần mỗi tháng 3.000.000 

đồng. 
 

Bị đơn anh Phan Đức L trình bày: Anh thống nhất lời trình bày của chị M. 

Khi nhận tiền hụi dùm cho em vợ anh – chị Y dây hụi ngày 15-6-2018 âm lịch, 

vợ chồng anh đến nhà bà H để nhận tiền đăng hụi, giấy đăng hụi ngày 19-6-2018 

âm lịch do bà H viết, vì bà H viết giấy hụi đăng hụi cho vợ chồng anh mà vợ 

chồng anh chỉ nhận tiền hụi dùm cho chị Y nên anh có viết thêm dòng chữ “Mợ 

tám gơm Hụi Tuyết” rồi anh mới ký tên. Vợ chồng anh nhận đủ số tiền 

157.000.000 đồng, sau đó chị M giao số tiền này cho chị Y. Nay anh đồng ý trả 

cho bà H số tiền 160.000.000 đồng; không đồng ý trả số tiền hụi chết của dây 

hụi ngày 15-6-2018 do dây hụi này chị Y là ngƣời tham gia góp hụi. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Huỳnh Thị Ngọc Y trình bày: 
 

Chị có tham gia góp hụi do bà H làm chủ thảo nhƣ anh L chị M trình bày. 

Chị và bà H có quen biết nhau do chị có tham gia góp hụi do bà H là chủ thảo. 

Do chị làm ăn thất bại bà H không cho tham gia góp hụi nữa nên chị nói với chị 

M nói lại với bà H để bà H cho tham gia góp hụi để chị có vốn làm ăn; khi chị M 

nói thì bà H nói nếu anh L, chị M bảo lãnh thì bà H đồng ý cho tham gia góp 

hụi. Chị hốt hụi kỳ thứ nhất, dây hụi 10.000.000 đồng, chị không nhớ ngày, do 

chị M anh L nhận tiền hụi dùm cho chị, sau đó chị M trực tiếp giao tiền hụi cho 

chị và 01 giấy đăng hụi, số tiền chị hốt hụi đƣợc là khoảng 160.000.000 đồng, 

chị không nhớ chính xác. Sau khi hốt hụi, chị đóng tiền hụi chết đƣợc vài lần thì 

ngƣng cho đến nay. Mỗi khi đóng tiền hụi chị gửi tiền cho chị M để đóng hụi 

cho bà H. Khi tham gia góp hụi chị cũng không gặp trực tiếp bà H để thỏa thuận 

việc tham gia góp hụi mà chị thông qua chị M để tham gia góp hụi của bà H. 

Mọi vấn đề góp hụi, hốt hụi chị đều thông qua chị M để chị M nói lại với bà H 

chứ chị không gặp trực tiếp bà H. Chị xác định chị còn nợ bà H 19 kỳ hụi chết 

tƣơng ứng số tiền 190.000.000 đồng, do làm ăn khó khăn nên không gửi tiền chị 

M để đóng hụi cho bà H. Nay chị đồng ý trả cho bà H số tiền 190.000.000 đồng, 

nhƣng chị xin trả dần 2.000.000 đồng/tháng cho đến khi hết số nợ trên. 
 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu: 
 

Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết định đƣa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội 

dung, thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên 

tòa thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa dân sự. 
 



 

 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 

H, buộc anh L, chị M trả cho bà H số tiền 350.000.000 đồng; ghi nhận bà H 

không yêu cầu tính tiền lãi. Về án phí: Anh L chị M phải chịu theo quy định 

pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về nội dung: Bà H xác định anh L, chị M tham gia 03 dây hụi 

10.000.000 đồng/tháng do bà H làm chủ gồm: Dây hụi ngày 09-9-2017, dây hụi 

ngày 21-01-2018 và dây hụi ngày 15-6-2018 âm lịch; anh L chị M đã hốt hụi, 

đóng lại hụi chết đến tháng 12-2018 thì ngƣng đóng hụi, còn nợ bà H tiền hụi 

chết của 03 dây hụi là 430.000.000 đồng sau đó trả dần cho bà đƣợc 80.000.000 

đồng, còn nợ lại 350.000.000 đồng. Bà yêu cầu vợ chồng anh Phan Đức L, chị 

Huỳnh Thị Quế M trả cho bà số tiền nợ hụi còn nợ là 350.000.000 đồng, không 

yêu cầu tính lãi. 
 

[1.1] Xét yêu cầu khởi kiện của bà H thấy rằng: Anh L, chị M thống nhất 

việc tham gia góp hụi, lĩnh hụi, ký nhận hụi và thời điểm ngƣng đóng tiền hụi 

chết cho bà H của hai dây hụi ngày 09-9-2017 âm lịch và dây hụi ngày 21-01-

2018 âm lịch. Anh chị hốt hụi kỳ thứ nhất sau đó đóng tiền hụi chết đến tháng 

12-2018 âm lịch thì ngƣng do làm ăn khó khăn nên anh chị trả dần cho bà H mỗi 

lần từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng, hiện còn nợ số tiền 160.000.000 đồng. 

Đối với dây hụi ngày 15-6-2018 anh L, chị M cho rằng nhận tiền hụi dùm cho 

chị Huỳnh Thị Ngọc Y – tên thƣờng gọi Tuyết Minh là em ruột của chị M, khi 

nhận tiền hụi anh chị có ký tên nhƣng ghi thêm dòng chữ “Mợ tám gơm Hụi 

tuyết” để xác nhận việc chị Y là ngƣời tham gia góp hụi, số tiền 190.000.000 

đồng còn nợ bà H là dây hụi chị Y tham gia nên anh chị không đồng ý trả cho bà 

H. Xét lời trình bày của anh L, chị M thấy rằng: Quá trình giải quyết vụ án anh 

L cung cấp chứng cứ là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa vợ chồng anh L và bà 

H khi anh chị nhận tiền hụi. Tuy nhiên, bà H không thừa nhận việc đồng ý cho 

chị Y tham gia góp hụi, đoạn ghi âm cũng không thể hiện việc bà H xác nhận 

cho chị Y tham gia góp hụi; mặt khác, chị Y thừa nhận bà H không đồng ý cho 

chị tham gia góp hụi mà phải có sự bảo lãnh của chị M anh L, chị không gặp 

trực tiếp bà H để thỏa thuận việc tham gia góp hụi mà thông qua chị M để tham 

gia góp hụi, hốt hụi, đóng tiền hụi chết cho bà H (Bút lục 43) và trên thực tế bà 

H cũng đăng tiền hụi trực tiếp cho vợ chồng anh L, danh sách hụi và giấy nhận 

tiền hụi đều thể hiện vợ chồng anh L (Bé M) tham gia góp hụi và nhận tiền hụi, 

bà H thu tiền hụi chết từ anh L, chị M. Do đó, lời trình bày của anh L, chị M là 

không có cơ sở chấp nhận. 
 

[1.2] Anh L, chị M xin đƣợc trả dần mỗi tháng 3.000.000 đồng cho đến khi 

hết nợ. Xét thấy, việc anh L chị M ngƣng góp tiền hụi chết cho bà H đã làm ảnh 



 

 

hƣởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà H; các dây hụi đã mãn, bà H đã thực 

hiện xong nghĩa vụ góp thay cho chị M anh L và bà H không đồng ý cho trả dần 

do đó yêu cầu xin trả dần của anh L chị M không đƣợc chấp nhận. 
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 Xét lời trình bày của chị Y: Chị Y đồng ý chịu trách nhiệm trả cho bà H 

số tiền 190.000.000 đồng và xin đƣợc trả dần mỗi tháng 2.000.000 đồng. Bà H 

xác định chị Y không tham gia góp hụi dây hụi ngày 15-6-2018 âm lịch nên 

không yêu cầu chị Y có trách nhiệm trả tiền cho bà. Chị Y cũng không cung cấp 

đƣợc chứng cứ chứng minh việc chị tham gia góp hụi do bà H làm chủ nên đề 

nghị của chị Y không đƣợc chấp nhận. 
 

Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H là 

có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Ghi nhận bà H không yêu cầu tính tiền 

lãi. 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội thì 

bị đơn phải chịu tòan bộ án phí dân sự sơ thẩm khi toàn bộ yêu cầu của nguyên 

đơn đƣợc Tòa án chấp nhận, cụ thể: Anh L, chị M phải chịu: 350.000.000 đồng 

 

 5% = 17.500.000 đồng. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 8, 16, 24 và 

Điều 25 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19-02-2019 của Chính phủ về 

họ, hụi, biêu, phƣờng; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Khoản 2, Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu H đối với anh 

Phan Đức L, chị Huỳnh Thị Quế M về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Anh Phan Đức L và chị Huỳnh Thị Quế M có trách nhiệm trả cho bà 

Nguyễn Thị Thu H số tiền 350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu) đồng. 
 

Ghi nhận bà H không yêu cầu tính lãi. 
 

 Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015. 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 



 

 

 Anh L, chị M phải chịu 17.500.000 (mười bảy triệu năm trăm nghìn) 

 

đồng. 

 

 Bà H không phải chịu án phí. Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Dƣơng 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hoàn trả bà H 8.750.000 (tám triệu bảy trăm năm 

mươi nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0004317 ngày 

06-3-2020. 
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 Bản án này đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân 

sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

 Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Tây Ninh; 

 

 VKSND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND Huyện DMC; 

 THA Huyện DMC; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: Tập án, VP, hồ sơ. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Thị Thơ 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 03 /2020/DS-PT 

Ngày: 14/01/2020 

“V/v Tranh chấp hợp đồng góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Hải 

 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Linh 

 

Bà Ngô Ngọc Phỉ 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Yến Phƣơng - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang: Ông Huỳnh Thanh Phƣớc - 

 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 
 

Trong ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 150/TLPT-DS ngày 31 tháng 

7 năm 2019 về tranh chấp “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 67/2019/DS-ST ngày 03 tháng 5 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 141/2019/QĐ-PT 

ngày 31 tháng 7 năm 2019 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị H (8 H), sinh năm 1961; Nơi cƣ trú: Tổ 02, ấp A 

H, xã Kh A, huyện A Ph, tỉnh A G. 
 

-Ng i đ i i n th o ủy quy n của 

Nơi cƣ trú: Số 68, đƣ ng Cầu C n 

Tiên, kh G. 

 

 Ông Nguy n Ngọc Ch, sinh năm 1980; 

m 3, phƣ ng Ch Ph A, thành phố Ch Đ, tỉnh A 

 



 

 

 Bị đơn: Ông Võ H ng H, sinh năm 1965 và bà Nguy n Thị Th, sinh năm 

1969. Cùng nơi cƣ trú: Tổ 06, ấp A Kh, xã Kh A, huyện A Ph, tỉnh A G 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Trong đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, bà H trình bày: Trƣớc đây do 

quen biết nên ông H, bà Th c tham gia 02 dây hụi do bà làm chủ, cụ thể: 
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Dây hụi 20.000.000 đ ng khui vào ngày 10/5/2015AL, bà Th và ông H 

tham gia 01 chân, tổng số hụi viên là 22 thành viên, th i hạn khui là vào ngày 10 

âm lịch hàng tháng. Hụi khui đến lần thứ 4 thì bà Th, ông H hốt nhƣng chỉ chầu 

đến ngày 10/8/2016 thì ngƣng, còn nợ lại 07 phần hụi chết với tổng số tiền 

140.000.000 đ ng. 
 

Dây hụi 20.000.000 đ ng khui vào ngày 20/01/2016, bà Th và ông H tham 

gia 01 chân, tổng số hụi viên là 22 thành viên, th i hạn khui là vào ngày 20 âm 

lịch hàng tháng. Hụi khui đến lần thứ 4 thì bà Th, ông H hốt hụi nhƣng chỉ chầu 

hụi đến ngày 20/6/2016 thì ngƣng, còn nợ lại 16 phần hụi chết với tổng số tiền 

320.000.000 đ ng. 
 

Do bà Th bỏ địa phƣơng, bà c đến gặp ông H yêu cầu trả thì ông H thừa 

nhận nhƣng xin bán xong tài sản sẽ trả nợ. Hiện nay bà Th đã về nhà nhƣng 

không trả nợ, khi bà đến đòi thì ông H vẫn thừa nhận nhƣng không chịu trả. Nay 

bà yêu cầu ông H và bà Th phải trả cho bà tổng số tiền 02 dây hụi là 

460.000.000 đ ng. 
 

Bị đơn là ông H, bà Th c bản tự khai đề ngày 11/9/2018 trình bày: Trƣớc 

đây bà H đã khởi kiện ông bà về tranh chấp hợp đ ng g p hụi, Tòa án đã nhiều 

lần đối chất, hòa giải và đƣa vụ án ra xét xử nhƣng đến nay ông bà chƣa nhận 
 

đƣợc bản án hay quyết định nào của Tòa án. Ông bà c ý kiến nhƣ sau: Khẳng 

định không c chơi hụi với bà Lê Thị H (8 H), không c bỏ thăm hay nhận tiền 
 

hụi của bà H. Việc các nhân chứng khai ông bà c chơi hụi, hốt hụi và bỏ địa 

phƣơng là gian dối. Ông bà không tham gia các phiên đối chất vì cảm thấy 

không cần thiết chứ không né tránh bởi vì không c tham gia chơi hụi với những 

ngƣ i này và c ý kiến về chứng cứ là đoạn ghi âm trong USB do bà H cung cấp 

là c thể bà H lấy giọng n i của ông bà khi hỏi việc mua nhà, đất của vợ ch ng 

ông, hỏi giá bán… ngụy tạo thành chứng cứ này. 
 

Tòa án đã mở phiên hòa giải để các đƣơng sự thƣơng lƣợng tìm biện pháp 

giải quyết nhƣng do ông H, bà Th c đơn xin không tham gia nên không thể tiến 

hành hòa giải đƣợc. Các đƣơng sự không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới tại 

phiên họp tiếp cận, giao nộp và công khai chứng cứ. 
 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã c văn bản yêu cầu ông H, bà Th 

cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc không tham gia chơi hụi với bà 

H. Tại bản trình bày ý kiến ngày 03/10/2018 ông H, bà Th không cung cấp 

chứng cứ, cho rằng các chứng cứ bà Hạnh nộp kèm theo đơn khởi kiện là vô lý 

vì những chứng cứ này là của h sơ vụ án khác đang do Tòa án thụ lý giải quyết 

nhƣng chƣa c bản án, quyết định. Ông bà cũng từ chối tham gia đối chất vì 

không c gì cần đối chất, chứng cứ mới thì bà H không gửi cho ông bà biết. 



 

 

 

Tại biên bản hòa giải ngày 19/9/2018 bà H yêu cầu ông H, bà Th cùng có 

nghĩa vụ trả cho bà khoản nợ hụi là 460.000.000 đ ng và tính lãi trên số tiền hụi 

mà bà đã trả giùm vợ ch ng bà Th kể từ th i điểm g p hụi thay cho đến khi mãn 

hụi theo lãi suất do pháp luật quy định. Tuy nhiên, tại biên bản về việc không 

đối chất đƣợc ngày 31/10/2018 bà H không yêu cầu xem xét lãi, chỉ yêu cầu vợ 

ch ng ông H trả số tiền vốn là 460.000.000 đ ng. 
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Tại phiên tòa ngày 30/11/2018, những ngƣ i làm chứng nhƣ Phạm Thị Ly, 

Nguy n Thị Hƣ ng và Nguy n Thị Dơn khai: 
 

 Bà Ly cho biết: Bà c tham gia hụi do bà 8 H làm chủ. Do hụi lớn nên 

ngƣ i chơi đều biết mặt nhau vì đều là dân làm ăn và bà cũng biết bà Th do nhà 
 

bà cách nhà bà Th khoảng 300m. Bà Th c tham gia chơi và hốt hụi ở kỳ thứ 4 cả 

02 dây hụi, lấy tên là “H ph l” do ch ng bà c vựa phế liệu ở Kh A, sau đ không 

gặp mặt bà Th nữa nên không biết bà Th c chầu hụi đầy đủ hay không. 
 

Riêng phần bà thì đã hốt hụi ở kỳ khui hụi ngày 10/3/2016 AL đối với hụi khởi 

sự ngày 10/5/2015AL và ở kỳ khui hụi ngày 20/01/2017AL đối với hụi khởi sự 

ngày 20/01/2016 AL. 
 

 Bà Dơn cho biết: Bà c tham gia chơi hụi với bà 8 H. dây hụi ngày 

10/5/2015AL bà tham gia 02 phần, ở dây hụi ngày 20/01/2016AL bà tham gia 

01 phần. Cả 02 dây hụi này bà đều thấy bà Th ở các kỳ khui hụi nhƣng đến kỳ 

khui hụi thứ 4, sau khi bà Th hốt hụi thì các lần sau không gặp bà nữa và cũng 

không biết bà Th c chầu hụi đủ không. Riêng phần hụi của bà ở dây hụi ngày 

10/5/2015AL bà hốt ở kỳ khui ngày 10/12/2015AL và 10/6/2016AL, phần hụi ở 

dây hụi ngày 20/01/2016AL bà đã hốt ở kỳ khui ngày 20/12/2016AL. 

 

 Bà Hƣ ng cho biết: Bà tham gia hụi của bà 8 H ở dây hụi khởi sự ngày 

10/5/2015AL, trong danh sách ghi tên là “5 Tạo” và hốt hụi ngày 

10/10/2015AL. Bà Th có tham gia dây hụi này, tên là “H ph l”. Bà chỉ gặp bà Th 

 

 vài lần khui hụi đầu, những lần sau bà không đi mà bỏ hụi qua điện thoại nên 

không biết bà Th hốt hụi lúc nào, c chầu hụi đầy đủ không. Bà hốt hụi sau bà Út 

Huệ và chầu hụi đầy đủ, bà 8 H cũng giao đủ tiền hụi. 
 

Để làm rõ bà Th có hay không tham gia các dây hụi do bà H làm chủ, Toà 

án đã xác minh đối với những ngƣ i c tên trong danh sách hụi mà bà H cung cấp 

và đƣợc những ngƣ i nhƣ: 
 

 Bà Nguy n Thị Mai cho biết: Bà c tham gia dây hụi khởi sự ngày 

20/01/2016 AL do bà 8 H làm chủ, bà tham gia 02 phần lấy tên “Dì Mén”. 
 

Những ngƣ i c tên trong danh sách hụi bà biết vì đa số sống ở Kh A, L B và bà 

Th c tham gia 01 chân hụi. Về cách thức bỏ hụi thì thực hiện tại nhà bà H, cũng 

c hụi viên bỏ thăm qua điện thoại. Khi c ngƣ i hốt hụi thì bà 8 H cho hay và ghi 

giấy đƣa lại cho các hụi viên còn sống số tiền phải chầu. Việc giao tiền cho hụi 

viên đã hốt c khi giao tại nhà bà H, c khi bà H tới nhà giao tiền nhƣng không có 

làm biên nhận. Dây hụi này bà Th lấy tên là “dì H ph l” và hốt hụi ở kỳ khui 



 

 

ngày 20/4/2016 AL, bỏ hụi 3.250.000 đ ng nhƣng việc c chầu lại không thì 

không rành. 
 

 Ông Huỳnh Văn C n cho biết: Ông c tham gia hụi ngày 20/01/2016 AL 

do bà 8 H làm chủ, lấy tên “Nga Col”. Dây hụi này bà Th tham gia 01 phần, 
 

lấy tên “dì H ph l” và đã hốt hụi ở kỳ khui ngày 20/4/2016 AL, nhƣng sau đ c 

chầu hụi lại không thì ông không biết. Việc khui hụi, bỏ hụi thực hiện tại nhà bà 

H nhƣng cũng c ngƣ i bận việc nên bỏ thăm hụi bằng điện thoại. Đối với hụi 

viên còn sống, sau khi c ngƣ i hốt hụi thì bà 8 H thông báo số tiền phải chầu 
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còn lại, tên ngƣ i đã hốt hụi. Tiền hụi thì trực tiếp bà H mang lên nhà hoặc đến 

nhà bà H nhận nhƣng không c làm biên nhận. 
 

 Ông  Trƣơng  Văn  Nghĩa  cho  biết:  Ông  c   tham  gia  dây  hụi  ngày 
 

20/01/2016 AL do bà 8 H làm chủ, phần hụi này bà Th c tham gia chơi lấy tên 

“dì H ph l”. Ông cũng cho biết những ngƣ i c tên trong danh sách hụi ông đều 

biết mặt vì c chỗ ở tại Kh A, L B. Việc bỏ thăm hụi đều thực hiện tại nhà bà H 

với sự c mặt của hụi viên, cũng c ngƣ i do bận việc thì bỏ thăm qua điện thoại. 

Ngƣ i hốt hụi đƣợc bà H giao tiền tại nhà bà nhƣng chỉ giao qua tay không làm 

giấy t vì đây là hụi lớn, lấy uy tín là trên hết. Hụi này bà Th đã hốt xong nhƣng 

chầu lại chƣa thì không biết, riêng ông đã hốt xong phần mình. 
 

- Bà Nguy n Thị Thu cho biết: Bà c tham gia chơi hụi với bà H. Dây hụi 

ngày 10/5/2015 AL bà tham gia 01 phần, lấy tên “dì Sậy” và đã h t hụi xong. 

Những ngƣ i c tên trong danh sách hụi mà bà H cung cấp bà biết do đa số sống 

tại Khánh An, Long Bình. Hụi này bà Th có tham gia 01 phần, lấy tên là “dì H 

ph l” và đã hốt hụi r i. Việc giao tiền hụi là bà H giao qua tay, không có làm giấy 

t và c khi thì giao tại nhà bà H, c khi bà đem lên nhà ngƣ i đã hốt hụi. 
 

 Bà Ngô Thị Thanh Tuyền cho biết: Bà là hụi viên tham gia dây hụi ngày 

20/01/2016AL do bà H làm chủ, lấy tên “Tƣ Muôl”. Những ngƣ i tham gia hụi 

bà đều biết mặt do sinh sống tại Khánh An, Long Bình. Hụi này bà Th có tham 

gia 01 phần, lấy tên “dì H ph l” và đã hốt hụi ngày 20/4/2016AL với số tiền bỏ 

thăm hụi là 3.250.000 đ ng. Bà là ngƣ i hốt hụi kế tiếp bà Th nhƣng việc bà Th 

chầu hụi đủ không thì không rành. Việc bỏ thăm hụi thực hiện ở nhà bà H, các 
 

hụi viên gom lại nhà bà H bỏ thăm trực tiếp, cũng c ngƣ i bỏ qua điện thoại và 

việc giao tiền hụi cho ngƣòi hốt thì chỉ c chủ hụi biết. 
 

 Bà Nguy n Thị Huệ cho biết: Bà c tham gia 02 dây hụi do bà H làm chủ 

g m hụi khởi sự ngày 10/5/2015 AL và hụi khởi sự ngày 20/01/2016AL, mỗi dây 

20.000.000 đ ng. Vì là hụi lớn nên bà biết mặt những hụi viên. Khi bỏ 
 

thăm hụi thì thực hiện tại nhà bà H, cũng c ngƣ i bỏ thăm qua điện thoại và bà H 

c thông báo ngƣ i đã hốt hụi. Tiền hụi đều do bà H giao qua tay, không có 
 

 

 

 

 

 

 

biên nhận vì đây là hụi lớn, lấy uy tín là trên hết không ai n i ngƣợc. Bà c biết 

ông H, bà Th vì cùng ở khu vực xã Khánh An, bà Thuý c tham gia cả 02 dây 
 



 

 

hụi mà bà H làm chủ, mỗi dây hụi tham gia 01 phần và đã hốt hết cả 02. Việc bà 

Th không chầu hụi thì bà 8 H có la lên cho các hụi viên biết. 
 

 Ông Lê Văn Bảo Nhựt cho biết: Ông c tham gia chơi hụi đối với dây hụi 

khởi sự ngày 20/01/2016AL do bà 8 H làm chủ, tham gia 02 phần tên là “Anh 

Nhật”. Ông biết mặt những hụi viên trong danh sách hụi mà bà H cung cấp do đa 

số sống ở Long Bình, Khánh An và thƣ ng xuyên gặp mặt. Hụi này bà Th tham 

gia 01 phần, lấy tên là “dì H ph l” và đã hốt hụi xong còn việc chầu hụi lại thì 

không biết. 

 

 Bà Nguy n Thị Sậy cho biết: Bà tham gia cả 02 dây hụi g m hụi 

20.000.000 đ ng khởi sự ngày 10/5/2015AL và hụi khởi sự ngày 20/01/2016AL, 

mỗi dây hụi bà tham gia 02 phần, lấy tên “vợ Phụng”. Bà cho biết những ngƣ i 

có tên trong danh sách hụi mà bà H cung cấp bà c biết mặt, trong đ phần bà 
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Th là có tham gia cả 02 dây hụi, lấy tên “dì H ph l”. Việc bỏ hụi, giao tiền hụi 

thực hiện tại nhà bà H, ai hốt hụi với số tiền bao nhiêu thì bà H đều thông báo 

cho hay còn tiền hụi thì bà H trực tiếp giao, không c làm biên nhận gì. Cả 02 dây 

hụi này bà Th đã hốt nhƣng không nhớ ngày cụ thể còn việc chầu hụi chƣa thì 

chỉ bà Th với bà H biết. 
 

Tại phiên toà: 
 

Ông Châu trình bày: Qua các tài liệu, chứng cứ mà bà H đã giao nộp cho 

Toà án nay xin rút lại chứng cứ là đoạn băng ghi âm cuộc n i chuyện mà bà H 

khai là giữa bà với ông H. Ngoài ra căn cứ vào l i trình bày của những ngƣ i từng 

tham gia chơi hụi cới bà H thì c căn cứ xác định bà Th có tham gia 02 dây hụi do 

bà H làm chủ và do bà Th, ông H không cung cấp chứng cứ việc mình không 

tham gia hụi cũng nhƣ việc c trả tiền hụi đầy đủ hay không nên đề nghị HĐXX 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H. 
 

Tại bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện A Ph tuyên xử: 
 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Hạ. 
 

Buộc bà Nguy n Thị Th có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị H số tiền 

460.000.000 đ ng. 
 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đƣơng sự. 
 

Ngày 15/5/2019 đại diện nguyên đơn ông Nguy n Ngọc Châu c đơn kháng cáo 

yêu cầu cấp phúc thẩm buộc ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th c trách nhiệm liên 

đới trả bà Lê Thị H số tiền hụi 460.000.000 đ ng (bốn trăm sáu chục triệu đ ng). 
 

Ngày 20/5/2019 bị đơn ông Võ H ng H, bà Nguy n Thị Th c đơn kháng 

cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi 

kiện của bà Lê Thị H. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Đại diện nguyên đơn ông Nguy n Ngọc Châu vẫn giữ nguyên ý kiến nhƣ đã trình 

bày trong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, yêu cầu Tòa án chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo, sủa bản án sơ thẩm theo hƣớng buộc ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th có trách 

nhiệm liên đới trả bà Lê Thị H số tiền hụi 460.000.000 đ ng (bốn trăm sáu chục triệu đ 

ng), không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Bên cạnh đ ông Châu còn yêu cầu giám định 

giọng n i và giám định chữ viết để chứng minh cho phần trình bày của mình. 

 

Bi đơn ông Võ H ng H, bà Nguy n Thị Th có bà Nguy n Minh Lệ là đại 

diện giữ nguyên ý kiến nhƣ đã trình bày trong quá trình giải quyết ở cấp sơ 

thẩm, yêu cầu Tòa án chấp nhận yêu cầu kháng cáo, bác yêu cầu khởi kiện của 

bà Lê Thị H, ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th không tham gia chơi hụi. 



 

 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: 
 

 Về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 

đoạn phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm: Thẩm phán, Thƣ ký và Hội đ ng xét 

xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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+ Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H sửa bản 

án dân sự sơ thẩm buộc ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th c trách nhiệm liên đới trả 

cho bà Lê Thị H số tiền hụi 460.000.000 đ ng (bốn trăm sáu chục triệu đ ng) . Không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguy n Thị Th và ông Võ H ng H. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ c trong h sơ vụ án đã đƣợc xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, phát biểu của luật sƣ, 

Hội đ ng xét xử nhận định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Nguy n Ngọc Ch, bà Nguy n Thị Th, ông Võ 

H ng Hạ kháng cáo trong hạn luật định và c nộp tạm ứng án phí đầy đủ nên đƣợc 

Hội đ ng xét xử chấp nhận. 
 

 Xét yêu cầu kháng cáo của ông Ch, bà Th và ông H thấy rằng: 
 

Nguyên đơn bà Lê Thị H khởi kiện yêu cầu bà Nguy n Thị Th và ông Võ 

H ng H phải trả cho bà tổng số tiền 02 dây hụi là 460.000.000 đ ng với chứng cứ 

là 02 danh sách hụi viên, trong đ phần ghi tên “H ph l” theo l i bà H chính là bà 

Th. Ngoài ra bà H còn cung cấp thêm các chứng cứ là l i khai của của các bà Ly, 

Dơn, Hƣ ng, Thuý và 01 USB bà H cho là ghi âm lại cuộc n i chuyện giữa bà với 

ông Võ H ng H và ông H có hỏi bà về số tiền nợ của bà Th. Tuy nhiên, các 

chứng này không c chứng cứ nào c thể chứng minh đƣợc việc ông H, bà Th còn 

thiếu bà H 460.000.000 đ ng tiền hụi. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, cấp sơ thẩm c 

tiến hành thu thập thêm chứng cứ là l i khai của những ngƣ i làm chứng nhƣ 

Phạm Thị Ly, Nguy n Thị Hƣ ng và Nguy n Thị Dơn, Nguy n Thị Mai, Huỳnh 

Văn C n, Trƣơng Văn Nghĩa, Nguy n Thị Thu, Ngô Thị Thanh Tuyền, Nguy n 

Thị Huệ, Lê Văn Bảo Nhựt và Nguy n Thị Sậy. Những ngƣ i này đếu cho rằng 
 

 biết những ngƣ i c tên trong danh sách hụi mà bà H cung cấp và c biết mặt, 

trong đ phần bà Th là có tham gia cả 02 dây hụi, lấy tên “dì H ph l”. Việc bỏ hụi, 

giao tiền hụi thực hiện tại nhà bà H, ai hốt hụi với số tiền bao nhiêu thì 
 

bà H đều thông báo cho hay còn tiền hụi thì bà H trực tiếp giao, không c làm 

biên nhận gì. Cả 02 dây hụi này bà Th đã hốt nhƣng không nhớ ngày cụ thể còn 

việc chầu hụi chƣa thì chỉ bà Th với bà H biết. Từ đ chỉ c thể xác định đƣợc việc 

bà Th c chơi hụi của bà H còn việc bà H c giao hụi cho bà Th không, giao bao 

nhiêu tiền và việc bà Th có góp hụi chết cho bà H không thì những ngƣ i này 

đều không biết. Nhƣ vậy, nếu căn cứ vào l i khai của những ngƣ i làm chứng thì 

có thể xác định đƣợc việc ông H, bà Th c chơi hụi nhƣng không thể chứng minh 

đƣợc số tiền hụi là bao nhiêu. 
 



 

 

Bị đơn ông H, bà Th c ý kiến khẳng định không c chơi hụi với bà Lê Thị 

H (8 H), không c bỏ thăm hay nhận tiền hụi của bà H. Việc các nhân chứng khai 

ông bà c chơi hụi, hốt hụi và bỏ địa phƣơng là gian dối. Ông bà không tham gia 

các phiên đối chất vì cảm thấy không cần thiết chứ không né tránh bởi vì không 

c tham gia chơi hụi với những ngƣ i này và c ý kiến về chứng cứ là đoạn ghi âm 

trong USB do bà H cung cấp là c thể bà H lấy giọng n i của ông 
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bà khi hỏi việc mua nhà, đất của vợ ch ng ông, hỏi giá bán…ngụy tạo thành 

chứng cứ này. 
 

Nguyên đơn bà H cho rằng ông H, bà Th còn nợ bà số tiền 460.000.000 
 

 ng tiền hụi chết và yêu cầu trả số tiền trên, nhƣng ông H, bà Th không thừa 

nhận c tham gia chơi hụi của bà H. Do bị đơn không thừa nhận có tham gia chơi 

hụi và nợ tiền hụi nên bà H là nguyên đơn phải cung cấp đƣợc chứng cứ chứng 

minh cho yêu cầu của mình. Việc cấp sơ thẩm căn cứ vào l i khai của ngƣ i làm 

chứng mà xác định ông H, bà Th nợ hụi bà H số tiền 460.000.000 

 

 ng là chƣa đủ cơ sở vì theo l i khai thì họ chỉ biết bà Th có tham gia chơi hụi 

có hốt hụi nhƣng không nhớ ngày cụ thể, không biết số tiền bao nhiêu, việc giao 

hụi thế nào, chầu hụi chết chƣa họ cũng không biết. Trong vụ kiện này, nguyên 

 

đơn không chứng minh đƣợc việc bị đơn nợ tiền hụi là bao nhiêu mà cấp sơ 

thẩm lại yêu cầu bị đơn phải chứng minh đƣợc việc không chơi hụi và không nợ 
 

hụi là chƣa phù hợp. Bởi nếu nguyên đơn c chứng cứ chứng minh việc đã giao 

cho bị đơn số tiền hụi và bị đơn còn nợ 460.000.000 đ ng (vị dụ nhƣ biên nhận 

giao hụi) mà bị đơn không thừa nhận thì cấp sơ thẩm mới yêu cầu bị đơn cung 

cấp chứng cứ chứng minh mình không có nợ tiền hụi. 
 

Tại cấp phúc thẩm ông Ch là đại diện cho bà H có yêu cầu giám định 

giọng nói của ông H và giám định chữ viết. Tuy nhiên, sau khi tòa án thông báo 

cho ông Ch nộp tạm ứng chi phí giám định nhƣng đến nay ông Ch vẫn không 

nộp coi nhƣ ông Ch từ bỏ nghĩa vụ chứng minh của mình. 
 

Bà Lê Thị H kháng cáo nhƣng tại phiên tòa phúc thẩm bà H cũng không 

cung cấp dƣợc chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình. Do đ , Hội đ ng xét xử 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H. Từ những phân tích trên, Hội 
 

 ng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị 

Th, không chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên; sửa bản án sơ thẩm. 
 

[3] Về án phí: 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện không đƣợc chấp nhập nên 

bà Nguy n Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: 
 

Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Lê Thị H phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm theo quy định. 
 



 

 

Do kháng cáo đƣợc chấp nhận nên ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 148 và Điều 313 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣ ng 

vụ Quốc hội về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Xử: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H; Chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của ông Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th. Sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 
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67/2019/DS-ST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An 

Giang nhƣ sau: 
 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị H về việc yêu cầu ông 

Võ H ng H và bà Nguy n Thị Th liên đới trả số tiền hụi 460.000.000 đ ng (bốn 

trăm sáu chục triệu đ ng) 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Bà Lê Thị H phải chịu 22.400.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm đƣợc khấu 

trừ vào 11.200.000 đ ng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0009247 

ngày 29/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú. Bà Hạnh phải 

nộp thêm 11.200.000 đ ng 
 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: 
 

Bà Lê Thị H phải chịu 300.000 đ ng án phí dân sự phúc thẩm đƣợc khấu 

trừ vào 300.000 đ ng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0011293 ngày 

15/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú. 
 

Bà Nguy n Thị Th đƣợc nhận lại 300.000 ( a trăm nghìn) đ ng tiền án phí 

dân sự phúc thẩm theo biên lai thu số 0011449 ngày 17/7/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang. 
 

Ông Võ H ng H đƣợc nhận lại 300.000 ( a trăm nghìn) đ ng tiền án phí 

dân sự phúc thẩm theo biên lai thu số 0011312 ngày 27/5/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang. 
 

Trƣ ng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngƣ i đƣợc thi hành án dân sự, ngƣ i phải thi hành án dân sự c quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; th i hiệu 

thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Phỉ  Hoàng Ngọc Linh Trần Minh Hải 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN QUẬN D CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ H Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bản án số: 432/2019/DS-ST 
 

Ngày: 14-10-2019 
 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

và nợ hụi. 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN QUẬN D 
 

 Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thanh Nhàn. 

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung. 

 

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thƣ - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

Quận D, Thành phố H. 
 

Ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố 

H, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 632/2018/TLST-DSST ngày 27 tháng 

12 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và nợ hụi” theo Quyết định 

đƣa vụ án ra xét xử số 213/2019/QĐST-DS ngày 04 tháng 9 năm 2019; Quyết định 

hoãn phiên tòa số 197/2019/QĐST- DS ngày 25 tháng 9 năm 2019 giữa các đƣơng 

sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Hà Thúy H, sinh năm 1959(có mặt). 

Địa chỉ: 18B đƣờng 3/2, Phƣờng 12, Quận D, Thành phố H. 

 

 Bị đơn: 

 Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1974 (có mặt). 



 

 

 Bà Lê Thị Kim P, sinh năm (vắng mặt) 
 

Cùng địa chỉ: 343/4 Lê Hồng Phong, Phƣờng 2, Quận D, Tp. H. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 05/12/2018 và tại bản tự khai của nguyên đơn bà 

Hà Thúy H trình bày nhƣ sau: 
 

Bà H có quen biết cũng nhƣ làm ăn chung với vợ chồng ông Nguyễn Văn L 

và bà Lê Thị Kim P. Ông L và bà P có mở nhiều dây hụi và Bà H cũng là những 

ngƣời tham gia dây hụi của ông L và bà P. Ngoài ra, ông L và bà P cũng nhiều lần 

hỏi vay tiền Bà H để làm ăn và trả tiền hụi cho các hụi viên. Khi biết đƣợc ông L và 

bà P mất khả năng thanh toán thì Bà H cùng các chủ nợ khác tố cáo ông L và bà P 



 

 

2 
 

tại công an Quận D. Tại biên bản ghi lời khai của Đội cảnh sát điều tra tội phạm và 

trật tự xã hội công an Quận D đối với Nguyễn Văn L thì ông L thừa nhận có thiếu 

Bà H 4.250.000.000 đồng. Quá trình làm việc Bà H nhiều lần yêu cầu ông L và bà 

P trả lại số tiền còn thiếu nhƣng không đƣợc. Nay tại Tòa Bà H yêu cầu ông L và bà 

P hoàn trả lại số tiền nợ còn thiếu là 2.050.000.000 đông và tiền hụi là 

2.200.000.000 đồng. Ngoài ra không có yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn ông Nguyễn Văn L tại các bản tự khai cũng nhƣ tại phiên tòa hôm 

nay đều thừa nhận có nợ Bà H số tiền hụi và tiền nợ nhƣ trên. Tuy nhiên, ông có trả 

cho Bà H nhiều lần tiền lãi nhƣng không nhớ là bao nhiêu cũng nhƣ không có 

chứng cứ về việc trả lãi đối với số tiền này. Ông thừa nhận toàn bộ số tiền thiếu của 

Bà H là thuộc nghĩa vụ của ông không liên quan đến bà P. Nay ông và bà P không 

còn chung sống với nhau và cũng không biết hiện nay bà P đang ở đâu. Hiện nay vì 

hoàn cảnh khó khăn, bản thân đang bệnh nên không có khả năng trả nợ nên xin 

đƣợc trả dần số nợ trên. 
 

Bị đơn bà Lê Thị Kim P vắng mặt trong suốt quá trình tòa thụ lý và giải 

quyết vụ án nên không có lời khai. 
 

Tòa án đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải nhƣng do bị đơn vắng mặt, nên Tòa án quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm 

tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về quan hệ pháp luật: ông L và bà P có viết giấy vay tiền Bà H nhƣng hết 

thời hạn ông L và bà P vi phạm nghĩa vụ trả nợ cũng nhƣ không trả tiền chơi hụi 

của Bà H nên Bà H khởi kiện yêu cầu ông L và bà P trả số tiền còn thiếu, có cơ sở 

xác định quan hệ tranh chấp của vụ án là “tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và nợ 

hụi” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: do bị đơn ông L và bà P cƣ trú tại Quận 

D, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận D, 

Thành phố H. 

 



 

 

 Về tƣ cách tham gia tố tụng: Xét bị đơn bà P đã đƣợc Tòa án tống đạt 

Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhƣng bị đơn vẫn vắng mặt mà không 

có ngƣời đại diện tham gia phiên tòa và không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn bà P. 

 

 Xét hình thức và nội dung các giấy vay tiền ngày 04/10/2008 số tiền 

500.000.000 (năm trăm triệu) đồng; 05/10/2008 số tiền 100.000.000 (một trăm 

triệu) đồng; 01/11/2008 số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; 23/9/2008 số 

tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng, 24/9/2008 số tiền 400.000.000(bốn trăm 
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triệu) đồng, 18/10/2009 số tiền 250.000.000 (hai trăm năm mƣơi triệu) đồng, 

30/11/2009 số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng xuất phát từ sự tự nguyện và 

không trái quy định của pháp luật, nên hợp đồng đã phát sinh quyền và nghĩa vụ 

của các bên. Riêng giấy nợ ngày 08/8/2009 số tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) 

đồng và 10.000 (mƣời ngàn)USD do các bên giao dịch bằng ngoại tệ nên vi phạm 

Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối “trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, 

niêm yết, quảng cáo của ngƣời cƣ trú, ngƣời không cƣ trú không đƣợc thực hiện 

bằng ngoại hối”. Do đó, đối với giấy nợ này các bên vi phạm đối với số tiền 10.000 

(mƣời ngàn) USD nên Hội đồng xét xử sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. 
 

 Về nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh tóan số 

tiền nợ gốc còn thiếu, Hội đồng xét xử nhận thấy và phân tích nhƣ sau: căn cứ các giấy 

vay tiền tại phần [4] có chữ ký ghi tên ông Nguyễn Văn L, bà Lê Thị Kim P. Quá trình 

giải quyết vụ án tại bản tự khai và biên bản không tiến hành hòa giải đƣợc, Bà H đều 

xác nhận ông L và bà P chƣa trả cho bà bất kỳ khoản tiền nào gồm cả gốc và lãi. Quá 

trình giải quyết vụ án ông L đều thừa nhận có nợ tiền Bà H nhƣng đã trả lãi cho Bà H 

cũng nhƣ đây là việc làm ăn giữa ông và Bà H không liên quan đến bà P nên ông sẽ tự 

chịu trách nhiệm. Mặc khác, bà P vắng mặt trong quá trình tòa giải quyết vụ án nhƣng 

có chữ ký tại các giấy nợ và ông L cũng khai nhận chính bà P là ngƣời đi nhận tiền từ 

Bà H giao lại cho ông L. Căn cứ khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định “ 

Một bên đƣơng sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu… 

mà bên đƣơng sự kia đƣa ra thì bên đƣơng sự đó không phải chứng minh”. Nhƣ vậy, 

ông L khai đã trả lãi có Bà H và tiền nợ này là trách nhiệm của ông L nhƣng không có 

chứng cứ chứng minh cũng nhƣ không đƣợc Bà H thừa nhận. Đối với giấy vay tiền 

ngày 08/8/2009 Bà H có cho ông L vay số tiền 10.000 USD và căn cứ quy định tại 

Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 thì Bà H và ông L không đƣợc phép giao dịch bằng 

ngoại tệ nên vô hiệu đối với số tiền này và ông L,bà P trả lại số tiền này tƣơng đƣơng 

bằng tiền đồng Việt Nam cho Bà H. Mặc khác, Bà H chỉ yêu cầu ông L và bà P trả lại 

số nợ gốc còn thiếu không yêu cầu tính lãi nên đối với các khỏan vay bằng tiền Việt 

Nam đồng cũng nhƣ tiền vay bằng ngoại tệ thì bị đơn đều trả lại số tiền đã nhận từ Bà 

H. Cụ thể: 
 

[5.1] Vay: Ngày 04/10/2008 số tiền 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng; ngày 

05/10/2008 số tiền 100.000.000(một trăm triệu)đồng; ngày 01/11/2008 số tiền 

100.000.000(một trăm triệu)đồng; ngày 23/9/2008 số tiền 200.000.000 (hai trăm 

triệu) đồng, ngày 24/9/2008 số tiền 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng, ngày 

18/10/2009 số tiền 250.000.000 (hai trăm năm mƣơi triệu) đồng, ngày 30/11/2009 

số tiền 100.000.000 (một trăm triệu). Tổng cộng 1.650.000.000 (một tỷ sáu trăm 

năm mƣơi triệu) đồng. 
 



 

 

[5.2] Vay:  Ngày 08/8/2009 số  tiền 200.000.000(hai trăm triệu)  đồng  và 

10.000 (mƣời ngàn) USD theo tỷ giá tại thời điểm vay hai bên thỏa thuận là 1USD 
 

 20.000 (hai mƣơi ngàn) đồng = 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng. 
 

Từ những phân tích trên có cơ sở xác định ông L và bà P còn nợ Bà H số tiền 

2.050.00.000 đồng. 
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 Về nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn trả lại tiền nợ 

hụi còn thiếu, Hội đồng xét xử nhận thấy và phân tích nhƣ sau: Căn cứ vào biên 

bản ghi lời khai của Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an Quận D 

đối với Nguyễn Văn L thì ông L thừa nhận có thiếu Bà H 4.250.000.000 đồng. Tại 

Tòa ông L cũng xác nhận trừ đi tiền vay thì tiền hụi là 2.200.000.000 đồng. Nhận 

thấy, ông L khai nhận vay tiền của Bà H để trả cho các hụi viên cũng nhƣ giải quyết 

công việc của ông, bà P là ngƣời đi nhận tiền vay của Bà H để đƣa cho ông L và số 

tiền này bà P cũng biết sử dụng vào việc gì. Bà H cũng xác nhận bà P biết việc ông 

L tổ chức các dây hụi và là ngƣời tính toán tiền hụi cho ông L. Tại tờ giấy tính toán 

tiền hụi của Bà H do ông L xuất trình thì đây là chữ viết của bà P. Theo quy định 

tại khỏan 4 Điều 18 và khoản 3 Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, bêu, 

phƣờng ngày 19/02/2019 thì chủ họ phải Giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ 

tại mỗi kỳ mở họ. Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc ông L 

và bà P trả số tiền hụi còn thiếu là 2.200.00.000 (hai tỷ hai trăm triệu) đồng 

 

 Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn không yêu cầu bị đơn thanh toán 

tiền chậm thực hiện nghĩa vụ khi vi phạm thời hạn trả nợ theo các cam kết trong 

giấy vay tiền. 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm, do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đƣợc chấp 

nhận bị đơn phải chịu án phí theo quy định tại Điều 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 119; Điều 471; khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xử: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 
 



 

 

 Buộc ông Nguyễn Văn L và bà Lê Thị Kim P thanh toán cho bà Hà Thúy 

H số tiền 1.850.000.000 (một tỷ tám trăm năm mƣơi triệu) đồng theo các giấy vay 

tiền ngày 04/10/2008; ngày 05/10/2008; ngày 01/11/2008; ngày 23/9/2008, ngày 

24/9/2008; ngày 18/10/2009; ngày 30/11/2009 và ngày 08/8/2009 

 

 Buộc ông Nguyễn Văn L và bà Lê Thị Kim P thanh toán cho bà Hà Thúy 

H số tiền nợ hụi là 2.200.000.000 (hai tỷ hai trăm triệu) đồng. 
 

Tổng cộng là 4.050.000.000 (bốn tỷ không trăm năm mƣơi triệu) đồng. 
 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

bên phải thi hành chƣa thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bên phải thi hành 
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còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự năm 2015, tƣơng ứng với thời gian chƣa thi hành án. 
 

 Vô hiệu một phần nội dung giấy vay tiền ngày 08/8/2009 đối với số tiền 

10.000USD. Ông L và bà P có trách nhiệm trả lại cho Bà H só tiền tƣơng đƣơng là 

200.000.000 (hai trăm triệu) đồng. 
 

Án phí dân sự sơ thẩm là 112.250.000 (một trăm mƣời hai triệu hai trăm năm 

mƣơi ngàn) đồng, ông L và bà P chịu. 
 

Trả lại cho bà Hà Thúy H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 56.125.000 (năm 

mƣơi sáu triệu một trăm hai mƣơi lăm ngàn) đồng, theo biên lai thu tiền số 

0016823 ngày 27/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận D, Thành phố H. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 
 

Các đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong 

thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày, tính từ ngày bản án đƣợc giao hoặc đƣợc niêm yết./. 
 

Nơi nhận: 

 TAND TP.HCM; 

 

 VKSND Q.10; 

 Chi cục THADS Q.10; 

 Đƣơng sự; 

 Lƣu VP, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Trần Thanh Nhàn 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
      

Bản án số: 261/2020/DS-PT 

   

   

Ngày 07-9-2020    

V/v tranh chấp hụi    

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng 
 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Thế Xƣơng 

Ông Lê Văn Phận 
 

 Thư ký phiên tòa: Ông Võ Tấn Vũ - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Hồng Vân - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 206/2020/TLPT-DS ngày 30/7/2020 về 

“Tranh chấp hụi”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 29/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện G bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 177/2020/QĐ-PT ngày 

11/8/2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Võ Kim C, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Ấp 3, xã S, huyện G, tỉnh Bến Tre. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Võ Kim C: Chị Trần Thị Ngọc Nhƣ Y, 

sinh năm 1992; địa chỉ: Số nhà 105A ấp B, xã B, thành phố T, Bến Tre (có mặt). 
 

2. Bị đơn: 
 

 Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1952 

 

 Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955 
 



 

 

Cùng địa chỉ: Ấp 8, xã S, huyện G, tỉnh Bến Tre. 
 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn V và bà Nguyễn Thị T: 

Ông Lƣu Hồng P, sinh năm 1959; địa chỉ: Số nhà 367A ấp N, xã N, thành phố Bến 

Tre, Bến Tre (vắng mặt). 
 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông V: Ông Lê Huỳnh Nhựt T - 

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc tỉnh Bến Tre (có 

mặt). 
 

3. Ngƣời làm chứng do nguyên đơn mời: 



 

 

3.1. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1955 
 

3.2. Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1958 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 8, xã S, huyện G, tỉnh Bến Tre. 
 

3.3. Bà Võ Thanh H, sinh năm: 1974. 
 

3.4. Bà Võ Thị L, sinh năm 1964. 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 3, xã S, huyện G, tỉnh Bến Tre. 
 

 Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Võ Kim C. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Võ Kim C và trong quá trình tố tụng 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là chị Trần Thị Ngọc Như Ý trình 

bày: 
 

Do chỗ quen biết nên khoảng tháng 12/2017 bà C tham gia chơi các dây hụi 

do bà T (tên thƣờng gọi Hai B) làm chủ hụi nhƣ sau: 
 

Dây hụi thứ nhất: Khui ngày 07/12/2016 âm lịch (ngày 04/01/2017 dƣơng 

lịch), gồm 24 phần (mỗi tháng kêu hụi 01 lần tƣơng ứng 24 tháng), mỗi phần 

300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đủ 24 tháng (hụi đã mãn). Tổng 

cộng số tiền bà T, ông V chƣa trả bà C là 24 tháng x 05 phần x 300.000 đồng = 

36.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ hai: Khui ngày 20/12/2016 âm lịch (ngày 17/01/2017 dƣơng 

lịch) gồm 23 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đủ 23 

tháng (hụi đã mãn). Tổng cộng số tiền bà T, ông V chƣa trả bà C là 23 tháng x 05 

phần x 300.000 đồng = 34.500.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ ba: Khui ngày 15/01/2017 âm lịch (ngày 11/02/2017 dƣơng 

lịch) gồm 23 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 10 phần và đóng đủ 23 

tháng (hụi đã mãn). Tổng cộng số tiền bà T, ông V chƣa trả bà C là 23 tháng x 10 

phần x 300.000 đồng = 69.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ tƣ: Khui ngày 05/3/2018 âm lịch (ngày 20/4/2018 dƣơng lịch) 

gồm 26 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 06 phần và đóng đƣợc 09 

tháng. Dây hụi này chƣa mãn, tháng 12/2018 vỡ hụi hết các dây hụi, bà T bỏ đi 

khỏi địa phƣơng. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, ông V trả là 09 tháng x 06 

phần x 300.000 đồng = 16.200.000 đồng. 
 



 

 

Dây hụi thứ năm: Khui ngày 10/4/2018 âm lịch (ngày 24/5/2018 dƣơng lịch) 

gồm 27 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 07 

tháng. Dây hụi này chƣa mãn, tháng 12/2018 vỡ hụi hết các dây hụi, bà T bỏ đi 

khỏi địa phƣơng. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, ông V trả là 07 tháng x 05 

phần x 300.000 đồng = 10.500.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ sáu: Khui ngày 10/7/2018 âm lịch (ngày 20/8/2018 dƣơng lịch) 

gồm 24 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 06 

tháng (hụi chƣa mãn), tháng 12/2018 vỡ hụi. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, 

ông V trả là 06 tháng x 05 phần x 300.000 đồng = 9.000.000 đồng. 
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Nhƣ vậy, tổng số tiền hụi bà T, ông V chƣa trả cho bà C (của 06 dây hụi) là 

175.200.000 đồng. Bà C đã nhiều lần yêu cầu bà T, ông V trả tiền hụi nhƣng bà T, 

ông V không trả. 
 

Ngày 25/02/2019 âm lịch (ngày 30/3/2019 dƣơng lịch), bà C có đến nhà bà 

T tổng kết nợ hụi, bà T có thừa nhận và ký tên vào giấy nợ hụi do bà C viết, bà T 

ký tên là “Cô hai B” (bà T tên thƣờng gọi là Hai B). 
 

Ngày 14/5/2019, ông V trực tiếp trả cho bà C số tiền là 29.000.000 đồng 

nhƣng ông V không đồng ý viết biên nhận nợ. Bà T, ông V còn nợ bà C số tiền hụi 

là 146.200.000 đồng. Nay bà C khởi kiện yêu cầu bà T và ông V (chồng bà T) có 

nghĩa vụ liên đới trả cho bà C tiền nợ hụi là 146.200.000 đồng. Bà C không yêu 

cầu tính lãi số tiền nêu trên. 
 

Bà C tham gia 06 dây hụi nêu trên thì bà T có đƣa danh sách hụi viên cho bà 

C nhƣng không đầy đủ 06 dây hụi. Việc khui hụi tổ chức hàng tháng tại nhà bà T 

và ông V, ông V có biết việc bà T làm chủ hụi, có khi ông V đi gom tiền hụi thay 

bà T. Khi bà T vỡ hụi, ông V trực tiếp trả tiền nợ hụi cho các hụi viên, trong đó 

ông V trả bà C số tiền là 29.000.000 đồng (hai bên không làm biên nhận). Mục 

đích chơi hụi của bà T, ông V là lấy tiền lời chi tiêu sinh hoạt gia đình. Khi bà T 

giao tiền hụi cho hụi viên khác, bà T không có làm biên nhận giao tiền (nếu có hụi 

viên yêu cầu viết biên nhận thì bà T mới viết giấy). 
 

Ngày 19/7/2019 bà C có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với các 

dây hụi chƣa mãn nhƣ sau: 
 

Hụi khui ngày 05/3/2018 âm lịch (ngày 20/4/2018 dƣơng lịch) gồm 26 phần, 

mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 06 phần và đóng đƣợc 09 tháng, mỗi tháng 

đóng trung bình số tiền là 215.000 đồng. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, ông 

V trả là 09 tháng x 06 phần x 215.000 đồng = 11.610.000 đồng. 
 

Hụi khui ngày 10/4/2018 âm lịch (ngày 24/5/2018 dƣơng lịch) gồm 27 phần, 

mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 07 tháng, mỗi tháng 

đóng trung bình số tiền là 215.000 đồng. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, ông 

V trả là 07 tháng x 05 phần x 215.000 đồng = 7.525.000 đồng. 
 

Hụi khui ngày 10/7/2018 âm lịch (ngày 20/8/2018 dƣơng lịch) gồm 24 phần, 

mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 06 tháng, mỗi tháng 

đóng trung bình số tiền là 215.000 đồng. Tổng cộng số tiền bà C yêu cầu bà T, ông 

V trả là 06 tháng x 05 phần x 215.000 đồng = 6.450.000 đồng. 
 

Tổng số tiền hụi chƣa mãn bà C yêu cầu bà T, ông V liên đới trả là 

25.585.000 đồng (tại đơn khởi kiện bà C yêu cầu bà T, ông V liên đới trả số tiền 

hụi chƣa mãn là 35.700.000 đồng). 



 

 

 

Tổng cộng số tiền hụi bà C yêu cầu bà T, ông V liên đới trả số tiền là 

136.085.000 đồng. 
 

Ngày 17/9/2019, bà C có đơn yêu cầu trƣng cầu giám định chữ viết chữ ký 

của bà T trong tờ xác nhận nợ hụi ngày 25/2/2019 âm lịch. 
 

Ngày 27/12/2019, bà C có đơn xin rút yêu cầu trƣng cầu giám định chữ viết 

chữ ký của bà T trong tờ xác nhận nợ hụi nêu trên. 
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Tại phiên tòa sơ thẩm, ngƣời đại diện theo ủy quyền của bà C thống nhất lời 

trình bày của ông P về số tiền hụi bà T còn nợ bà C gồm các dây hụi nhƣ sau: Hụi 

khui ngày 07/12/2016 âm lịch bà T còn nợ bà C số tiền là 36.000.000 đồng, hụi 

khui ngày 20/12/2016 âm lịch bà T còn nợ bà C số tiền là 34.500.000 đồng; hụi 

khui ngày 05/3/2018 âm lịch bà T còn nợ bà C số tiền là 9.600.000 đồng; hụi khui 

ngày 10/4/2018 âm lịch bà T còn nợ bà C số tiền là 7.000.000 đồng; hụi khui ngày 

10/7/2018 âm lịch bà T còn nợ bà C số tiền là 4.000.000 đồng. Tuy nhiên, dây hụi 

khui ngày 15/01/2017 âm lịch, ngƣời đại diện theo ủy quyền của bà C không đồng 
 

 với lời trình bày của ông P mà cho rằng dây hụi này đã mãn, bà C đã đóng đủ 23 

tháng x 300.000 đồng/tháng x 10 phần = 69.000.000 đồng. Tổng cộng, bà C yêu 

cầu bà T và ông V liên đới trả cho bà C số tiền là (36.000.000 đồng + 34.500.000 

đồng + 69.000.000 đồng + 9.600.000 đồng + 7.000.000 đồng + 4.000.000 đồng) = 

160.100.000 đồng. Khi bà T bể hụi, ông V trả cho bà C số tiền là 29.000.000 đồng. 

Do đó số tiền hụi còn lại bà C yêu cầu bà T và ông V liên đới trả cho bà C là 

160.100.000 đồng - 29.000.000 đồng = 131.100.000 đồng. 
 

Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn V là ông Lưu Hồng P trình 

bày: 
 

Bà T làm chủ nhiều dây hụi và bà C có tham gia một số dây hụi của bà T 

thời gian từ năm 2016 đến khoảng tháng 7/2018. Trong quá trình làm chủ hụi, bà T 

tổ chức nhiều dây hụi khác nhau, do một số hụi viên sau khi hốt hụi không đóng 

hụi chết nên bà T mất khả năng trả nợ, bà T phải bán đất để trả nợ cho các hụi viên 

(trong đó có bà C). Đến tháng 5/2019, bà T đã thanh toán hết tiền hụi với bà C, lần 

cuối cùng thanh toán vào ngày 14/5/2019 (ông V trực tiếp trả bà C số tiền là 

29.000.000 đồng, hai bên không làm giấy tờ). Do đó, bà T không còn nợ hụi nhƣ 

bà C trình bày nên bà T không đồng ý trả cho bà C số tiền nợ hụi là 146.200.000 

đồng. Mục đích chơi hụi của bà T là lấy tiền lời chi tiêu cá nhân, không liên quan 

ông V. Hàng tháng bà T tổ chức khui hụi tại nhà bà T và ông V, ông V có biết bà T 

làm chủ hụi, có biết bà C là hụi viên nhƣng ông V hoàn toàn không có tham gia 

việc chơi hụi này. Chỉ sau khi bà T vỡ hụi, ông V mới lấy tiền của ông V (tài sản 

riêng của ông V) trả nợ cho một số hụi viên thay bà T. Hôn nhân giữa ông V và bà 

T vẫn còn tồn tại nhƣng từ khi bà T làm chủ hụi thì mỗi ngƣời làm kinh tế riêng 

(ông V có quyền sử dụng đất riêng và hàng tháng lãnh tiền trợ cấp thƣơng binh) 

nên ông V không có liên quan việc nợ tiền hụi của bà C, ông V không ghi giấy nợ 

hụi cho bà C nên việc bà C khởi kiện ông V là không đúng, ông V không đồng ý 

liên đới cùng bà T trả cho bà C số tiền nợ hụi là 146.200.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa ông P trình bày: Bà T thừa nhận số dây hụi, ngày khui hụi, số 

phần hụi mà bà C tham gia cũng nhƣ danh sách hụi viên bà C đã giao nộp cho Tòa 

án là đúng. Danh sách hụi viên do bà T nhờ ngƣời khác lập và giao cho bà C chứ 



 

 

bà T không trực tiếp giao cho bà C. Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền của các dây 

hụi nhƣ sau: 
 

Dây hụi thứ nhất: Hụi khui ngày 07/12/2016 âm lịch (ngày 04/01/2017 

dƣơng lịch), gồm 24 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng 

đủ 24 tháng (hụi đã mãn). Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 24 tháng x 05 phần x 

300.000 đồng = 36.000.000 đồng. 
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Dây hụi thứ hai: Hụi khui ngày 20/12/2016 âm lịch (ngày 17/01/2017 dƣơng 

lịch) gồm 23 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đủ 23 

tháng (hụi đã mãn). Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 23 tháng x 05 phần x 

300.000 đồng = 34.500.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ ba: khui ngày 15/01/2017 âm lịch (ngày 11/02/2017 dƣơng lịch) 

gồm 23 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 10 phần và đóng 22 tháng 

(hụi chƣa mãn, mỗi tháng bà C đóng trung bình số tiền là 200.000 đồng/phần). Bà 

T đồng ý trả cho bà C số tiền là 22 tháng x 10 phần x 200.000 đồng/phần = 

44.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ tƣ: hụi khui ngày 05/3/2018 âm lịch (ngày 20/4/2018 dƣơng 

lịch) gồm 26 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 06 phần và đóng đƣợc 

08 tháng (hụi chƣa mãn, mỗi tháng bà C đóng trung bình số tiền là 200.000 

đồng/phần). Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 08 tháng x 06 phần x 200.000 

đồng/phần = 9.600.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ năm: khui ngày 10/4/2018 âm lịch (ngày 24/5/2018 dƣơng lịch) 

gồm 27 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 07 

tháng (hụi chƣa mãn, mỗi tháng bà C đóng trung bình số tiền là 200.000 

đồng/phần). Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 07 tháng x 05 phần x 200.000 

đồng/phần = 7.000.000 đồng. 
 

Dây hụi thứ sáu: khui ngày 10/7/2018 âm lịch (ngày 20/8/2018 dƣơng lịch) 

gồm 24 phần, mỗi phần 300.000 đồng, bà C tham gia 05 phần và đóng đƣợc 04 

tháng (hụi chƣa mãn, mỗi tháng bà C đóng trung bình số tiền là 200.000 

đồng/phần). Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 04 tháng x 05 phần x 200.000 

đồng/phần = 4.000.000 đồng. 
 

Tổng cộng bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là: 36.000.000 đồng + 

34.500.000 đồng + 44.000.000 đồng + 9.600.000 đồng + 7.000.000 đồng + 

4.000.000 đồng = 135.100.000 đồng. Khi bà T vỡ hụi, ông V có trả cho bà C số 

tiền là 29.000.000 đồng. Do đó, số tiền nợ hụi còn lại là 135.100.000 đồng - 

29.000.000 đồng = 106.100.000 đồng. Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền là 

106.100.000 đồng. Ông V không liên quan đến việc chơi hụi của bà T nên không 

đồng ý liên đới cùng bà T trả cho bà C số tiền hụi nêu trên. 
 

Do hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện G đã đƣa vụ án ra xét xử. 
 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 29/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện G đã áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nghị định số 144/2006/NĐ-



 

 

CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

xử: 
 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Võ Kim C đối với bà 

Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn V về việc tranh chấp hụi. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn V có trách nhiệm liên đới trả cho 
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bà Võ Kim C số tiền nợ hụi là 106.100.000 (Một trăm lẻ sáu triệu một trăm nghìn) 

đồng. 
 

 Tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 03/2019/QĐ-BPKCTT 

ngày 31/5/2019 để đảm bảo thi hành án. 
 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đƣơng sự. 
 

Ngày 03/6/2020, nguyên đơn bà Võ Kim C kháng cáo một phần bản án sơ 

thẩm, bà cho rằng bà đã đóng đủ 23 tháng, hụi đã mãn nên bị đơn phải trả cho bà 

đủ số tiền đƣợc tính 23 tháng x 10 phần x 300.000 đồng = 69.000.000 đồng. Lời 

trình bày của phía bị đơn là không có căn cứ vì việc chơi hụi là để sinh lời, nhƣng 

bị đơn chỉ tính số tiền đóng hụi thực tế để trả cho bà là bất lợi cho bà. Hơn nữa, bà 

T, ông V đồng ý chốt với bà là dây hụi nêu trên đã mãn; lời trình bày của ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn không thống nhất trong suốt quá trình tố tụng; bị 

đơn cho rằng bà T không ký tên vào biên nhận nợ ngày 25/2/2019 Al nhƣng không 

cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án 

sơ thẩm, buộc ông V, bà T có trách nhiệm liên đới trả cho bà dây hụi ngày 

15/01/2017 âm lịch số tiền 69.000.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ngƣời 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Bà T đã ký tên xác nhận hụi cho 

bà C đối với dây hụi ngày 15/01/2017 với số tiền 69.000.000 đồng; những ngƣời 

làm chứng đều là hụi viên của dây hụi này, cũng đã khởi kiện trong các vụ án khác, 

kết quả xét xử đều xác định hụi mãn, mỗi tháng đƣợc tính 300.000 đồng/tháng. 

Hơn nữa, đây là hụi có lãi và lỗi dẫn đến vỡ hụi là lỗi của bà T, nên tính 200.000 

đồng/tháng là gây ảnh hƣởng đến quyền lợi của bà C. Do đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn. 
 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: Dây hụi có 24 

phần, nguyên đơn mới đóng 23 tháng nên hụi chƣa mãn, số tiền 200.000 đồng là số 

tiền bình quân đã đóng hụi, bị đơn chỉ thừa nhận số tiền hụi là 44.000.000 đồng, 

vấn đề này nhận định của Tòa án sơ thẩm đã nêu rõ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến: 
 

Về tố tụng: Những ngƣời tiến hành tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định 

của pháp luật; ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn đã đƣợc Tòa án triệu tập 

hợp lệ lần thứ hai nhƣng vắng mặt không rõ lý do là chƣa thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, những ngƣời tham 



 

 

gia tố tụng khác đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 
 

Về nội dung: Giữa bà T và bà C đã có thỏa thuận dây hụi ngày 15/01/2017 

âm lịch là hụi mãn, đồng thời lỗi dẫn đến vỡ hụi là do bà T, không phải lỗi của bà 

C, hơn nữa hụi tranh chấp là hụi có lãi nên cấp sơ thẩm tính theo số tiền thực tế 

đóng hụi là gây ảnh hƣởng đến quyền lợi của bà C. Kháng cáo của bà C là có căn 

cứ, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 
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2015, chấp nhận kháng cáo của bà C, sửa Bản án sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 

29/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện G, buộc bà T, ông V có nghĩa vụ liên đới trả 

cho bà C dây hụi ngày 15/01/2017 với số tiền 69.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã đƣợc thẩm tra công khai 

tại phiên tòa; kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên; xét 

kháng cáo của nguyên đơn bà Võ Kim C; Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng: Ông Lƣu Hồng P là ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

ông Nguyễn Văn V, bà Nguyễn Thị T đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhƣng vắng mặt, không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt nên căn cứ khoản 3 Điều 

296 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, cấp phúc thẩm xét xử vắng mặt ông 

Thƣợng. 

 

 Về nội dung: 
 

[2.1] Bản án sơ thẩm tuyên buộc bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn V có 

trách nhiệm liên đới trả cho bà Võ Kim C số tiền nợ hụi là 106.100.000 (Một trăm 

lẻ sáu triệu một trăm nghìn) đồng. Bị đơn ông V, bà T không kháng cáo, nguyên 

đơn bà C kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, bà cho rằng dây hụi ngày 

15/01/2017 âm lịch đã mãn nên cấp sơ thẩm chỉ tuyên buộc bị đơn trả cho bà 

44.000.000 đồng vì hụi chƣa mãn là không đúng. Do đó, cấp phúc thẩm chỉ xem 

xét lại nội dung kháng cáo của bà C theo quy định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự năm 2015. 
 

[2.2] Đối với dây hụi khui ngày 15/01/2017 âm lịch (ngày 11/02/2017 dƣơng 

lịch), hụi 300.000 đồng, gồm 23 phần. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

thống nhất với nguyên đơn về thời gian mở hụi, số tiền hụi, số hụi viên, số phần 

hụi bà C tham gia (10 phần) nhƣng cho rằng dây hụi này chƣa mãn (tháng 01/2019 

mới mãn); bà C đã đóng đƣợc 22 tháng (từ ngày 11/02/2017 dƣơng lịch đến ngày 

11/11/2018 dƣơng lịch), mỗi tháng bà C đóng trung bình số tiền là 200.000 đồng, 

số tiền hụi bà T còn nợ bà C là 22 tháng x 200.000 đồng/tháng x 10 phần = 

44.000.000 đồng. Bà T đồng ý trả cho bà C số tiền của dây hụi ngày 15/01/2017 

âm lịch là 44.000.000 đồng. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cho 

rằng mặc dù dây hụi này chƣa mãn (còn một phần hụi sống) nhƣng bà C và bà T 

thỏa thuận bà T sẽ trả cho bà C nhƣ hụi đã mãn cho nên bà C tính đã đóng đủ 23 

tháng x 300.000 đồng/tháng x 10 phần = 69.000.000 đồng. 
 

Căn cứ xác nhận nợ ngày 25/02/2019 âm lịch với nội dung “Cô hai B có 

thiếu C”, ký tên “B” tại phần “hụi mảng” (trang 1) thể hiện “hụi ngày 15/01/2017 
 



 

 

 đóng 23 tháng x 10 phần 69.000.000”. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

cũng thừa nhận tại trang 1, trang 2 của giấy xác nhận nợ hụi bà C ghi ngày 

25/02/2019 âm lịch về ngày khui hụi, số phần hụi bà C tham gia là đúng. Bị đơn 

không thừa nhận nội dung “Cô hai B có thiếu C”, ký tên “B” trong giấy ghi nợ do 

bà T viết vì cho rằng bà T không biết chữ nhƣng không cung cấp đƣợc tài liệu 

chứng cứ chứng minh. Cấp sơ thẩm cho rằng ngƣời đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn không yêu cầu trƣng cầu giám định chữ ký chữ viết của bà T trong 

giấy ghi nợ hụi ngày 25/02/2019 âm lịch nên Hội đồng xét xử không xem xét là 
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chƣa đúng vì nghĩa vụ chứng minh trong trƣờng hợp này thuộc về bị đơn theo 

khoản 2 Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 “Đương sự phản đối yêu cầu 

của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung 

cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó”. 

Từ đó, nhận thấy lời trình bày của nguyên đơn cho rằng bà T đã chốt hụi mãn là có 

cơ sở. Hơn nữa, bà C không có lỗi trong việc thực hiện nghĩa vụ của hụi viên, 

trong khi đó bà T có lỗi trong việc thực hiện nghĩa vụ của chủ hụi, đồng thời các 

bên xác định hụi có lãi nên cấp sơ thẩm căn cứ vào số tiền đóng hụi thực tế để 

buộc bị đơn trả lại cho nguyên đơn là không phù hợp. 
 

Do đó, kháng cáo của nguyên đơn là có căn cứ nên đƣợc chấp nhận, sửa bản 

án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông V, bàn 

T của nghĩa vụ liên đới trả cho bà C số tiền 131.100.000 đồng. 
 

[2.3] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. 
 

[4] Về án phí: 
 

[4.1] Án phí sơ thẩm: Do bản án bị sửa nên án phí sơ thẩm đƣợc điều chỉnh 

tƣơng ứng, cụ thể nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện nên 

không phải chịu án phí. 
 

[4.2] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo đƣợc chấp nhận nên bà C không 

phải chụi án phí. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015; Chấp nhận kháng cáo của bà Võ Kim C; 
 

Sửa Bản án sơ thẩm số 21/2020/DS-ST ngày 29/5/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Bến Tre. 
 

Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 



 

 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Kim C đối với bà Nguyễn Thị T, 

ông Nguyễn Văn V về việc tranh chấp hụi. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn V có trách nhiệm liên đới trả cho 

bà Võ Kim C số tiền nợ hụi là 131.100.000 (Một trăm ba mƣơi mốt triệu một trăm 

nghìn) đồng. 
 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 
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có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

 Tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 03/2019/QĐ-BPKCTT 

ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện G cho đến khi có quyết định hủy bỏ 

việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên theo quy định tại Điều 138 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

 

 Về án phí: 
 

[3.1] Về án phí sơ thẩm: 
 

Bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn V đƣợc miễn án phí. 
 

Hoàn trả cho bà Võ Kim C số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.655.000 (Ba triệu 

sáu trăm năm mƣơi lăm nghìn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0004091 ngày 29/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện G, Bến Tre. 
 

[3.2] Về án phí phúc thẩm: Hoàn trả cho bà Võ Kim C số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0000378 ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện G, tỉnh 

Bến Tre. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Bến Tre; 

 TAND huyện G 

 Chi cục THADS huyện G; 

 Phòng KTNV&THA TAND tỉnh; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BẠC LIÊU 
   

   
      

Bản án số: 09/2020/DS-ST    

Ngày: 25 - 6 - 2020    

V/v tranh chấp Hụi.    

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VL, TỈNH BẠC LIÊU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phan Công Trí. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Nguyễn Minh Chiếu. 

 

 Ông Đào Văn Vĩnh. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Nhiều, Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện VL, 

tỉnh Bạc Liêu. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VL, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: 

Bà Trịnh Thị Mỹ Tiên, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện VL xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án dân sự thụ lý số 13/2020/TLST-DS ngày 20 tháng 01 năm 2020 về tranh 

chấp Hụi, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 16/2020/QĐXX-DS ngày 25 tháng 5 

năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Trịnh Thu H, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: Ấp Tân Qui 2, xã An Phú Tân, huyện CK, tỉnh Trà Vinh. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp Giồng Bƣớm A, xã Châu Thới, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu. 
 

Người đại diện theo ủy quyền của chị H: Ông Trịnh Văn Đ1, sinh năm 1961. Địa 

chỉ: Ấp Giồng Bƣớm A, xã Châu Thới, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu (văn bản ủy quyền ngày 

09/12/2019) (có mặt). 
 



 

 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng nguyên đơn: Bà Huỳnh Kim Mai 

– Luật sƣ Công ty Luật TNHH Một thành viên Minh Quốc thuộc Đoàn luật sƣ tỉnh Bạc 

Liêu (có mặt). 
 

 Đồng bị đơn: 
 

2.1. Ông Nguyễn Văn A1, sinh năm 1956 (có mặt). 
 

2.2. Bà Cao Thị Đ, sinh năm 1958 (có mặt). 

Cùng địa chỉ: Ấp Cai Điều, xã Châu Thới, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 09 tháng 12 năm 2019 và lời khai tại Tòa án, ông Trịnh 

Văn Đ1 là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Chị Trịnh Thu H có tham gia 
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chơi nhiều dây hụi do vợ chồng ông Nguyễn Văn A1, bà Cao Thị Đ tổ chức, cụ thể nhƣ 

sau: 
 

 Dây thứ 1: Dây hụi tháng mở ngày 20/8/2017, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 43 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, mãn hụi ngày 20/3/2021. 

Chị H đã đóng đƣợc 16 kỳ hụi với số tiền thực đóng là 7.860.000 đồng; 

 

 Dây thứ 2: Dây hụi tháng mở ngày 10/01/2018, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 35 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, mãn hụi ngày 10/10/2020. 

Chị H đã đóng đƣợc 12 kỳ hụi với số tiền thực đóng là 5.660.000 đồng; 

 

 Dây thứ 3: Dây hụi mùa mở ngày 10/3/2017, mệnh giá 10.000.000 đồng, 04 tháng 

khui một lần, có 16 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, không nhớ ngày mãn hụi. Chị H 

đã đóng đƣợc 06 kỳ hụi với số tiền 33.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ 4: Dây hụi tháng mở ngày 20/02/2017, mệnh giá 500.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, gồm 44 chƣng, mãn hụi ngày 20/9/2020. Dây hụi này ban đầu chị H 

không tham gia chơi nhƣng khi hụi mở đƣợc 06 kỳ, chị H có mua lại 03 chƣng hụi từ chủ 

hụi. Lúc mua hụi thì không rõ các phần hụi đƣợc bán là của ai, chị H chỉ biết mua lại từ 

chủ hụi. Khi mua hụi có làm giấy tay. Vào kỳ mua hụi thì hụi viên khác (không rõ ai) để 

270.000 đồng hốt đƣợc hụi, chủ hụi căn cứ vào giá hụi này để bán hụi lại cho chị H với 

giá 11.740.000 đồng/chƣng x 03 chƣng = 35.220.000 đồng. Số tiền 11.740.000 đồng của 

một chƣng hụi đƣợc tính nhƣ sau: Do hụi bỏ 270.000 đồng nên hụi viên phải đóng 

230.000 đồng/chƣng x 38 chƣng hụi sống = 8.740.000 đồng + 3.000.000 đồng (của 06 

chƣng hụi chết)/6 kỳ hụi chết = 11.740.000 đồng. Sau khi mua hụi thì dây hụi này tiếp tục 

khui đến khi chủ hụi đình hụi. Trong thời gian này, chị H có hốt một chƣng hụi, còn lại 

hai chƣng chƣa hốt. Nay chị H yêu cầu bà Đ, ông A1 trả lại cho chị H số tiền hụi của hai 

chƣng còn lại là 11.740.000 đồng/chƣng x 02 chƣng = 23.480.000 đồng. Ngoài ra, chị H 

có nhận của ông A1, bà Đ số tiền 6.640.000 đồng, nên chị H đồng ý đối trừ số tiền này 

vào số tiền mà ông A1, bà Đ phải trả cho chị. 
 

Các dây hụi trên đƣợc tính ngày tháng năm là theo âm lịch, giữa chị H và ông A1, 

bà Đ thỏa thuận đình hụi là ngày 01/01/2019. Việc bà Đ, ông A1 trả số tiền 6.640.000 

đồng là số tiền mà chị nhận đƣợc từ việc ngƣời bán hụi đóng hụi chết dƣ ra những kỳ tiếp 

theo. 
 

Nay chị H yêu cầu ông A1, bà Đ trả lại tổng tiền hụi là 63.360.000 đồng và lãi suất 

phát sinh đối với số tiền 70.000.000 đồng theo quy định của pháp luật (10%/năm) từ ngày 

01 tháng 4 năm 2019 (do chị H chốt lại ngày bà Đ, ông A1 đình hụi cuối cùng) đến ngày 

xét xử sơ thẩm là 25/6/2020 là 14 tháng 24 ngày = 8.598.808 đồng. Mặc dù đình hụi 



 

 

01/01/2019, nhƣng chốt nợ vào nhiều ngày khác nhau, nên chị H thống nhất lấy ngày 

01/4/2019 để thống nhất trong yêu cầu tất cả các dây hụi. 
 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Căn cứ vào lời 

trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, lời thừa nhận của bị đơn. Cho thấy 

yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ. Buộc 

bị đơn trả tiền nợ gốc và lãi theo yêu cầu của nguyên đơn. 
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 Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng bị đơn là Nguyễn Văn A1 và bà 

Cao Thị Đ trình bày: Chị Trịnh Thu H có tham gia chơi nhiều dây hụi do ông A1, bà Đ tổ 

chức, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây thứ 1: Dây hụi tháng mở ngày 20/8/2017, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 43 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, mãn hụi ngày 20/3/2021. 

Chị H đã đóng đƣợc 16 kỳ hụi với số tiền thực đóng là 7.860.000 đồng; 

 

 Dây thứ 2: Dây hụi tháng mở ngày 10/01/2018, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 35 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, mãn hụi ngày 10/10/2020. 

Chị H đã đóng đƣợc 12 kỳ hụi với số tiền thực đóng là 5.660.000 đồng; 

 

 Dây thứ 3: Dây hụi mùa mở ngày 10/3/2017, mệnh giá 10.000.000 đồng, 04 tháng 

khui một lần, có 16 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, không nhớ ngày mãn hụi. Chị H 

đã đóng đƣợc 06 kỳ hụi với số tiền 33.000.000 đồng. 
 

Ông A1, bà Đ thống nhất với số tiền thực đóng của ba dây hụi trên do phía nguyên 

đơn trình bày. 
 

Đối với dây hụi thứ 4: Dây hụi tháng mở ngày 20/02/2017, mệnh giá 500.000 đồng, 

mỗi tháng khui một lần, gồm 44 chƣng, mãn hụi ngày 20/9/2020. Bà Đ, ông A1 thừa nhận 

có trực tiếp bán cho chị H 03 chƣng hụi (hụi gốc của bà Hồ Thị Hoa là vợ ông Tâm) có 

địa chỉ tại khóm Bờ Tây, phƣờng Nhà Mát, thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu. Trong giấy hụi 

bà Đ ghi là “Tâm chùa bà” có số thứ tự 5, 6, 7. Ông A1, Đ đƣợc bà Hoa nhờ bán hụi. Khi 

bán hụi cho chị H cũng đã nói rõ sự việc này. Cách thức bán hụi nhƣ sau: Chị H mua hụi 

của bà Hoa thì bà Hoa có nghĩa vụ đóng hụi chết cho chị H kể từ kỳ hụi tiếp theo sau kỳ 

đã hốt, mỗi tháng 500.000 đồng x 3 chƣng = 1.500.000 đồng. Còn chị H đóng hụi sống 

cho chủ hụi và hƣởng phần chênh lệch còn lại từ việc bà Hoa đóng hụi chết. Sau khi bán 

hụi giúp bà Hoa, bà Đ, ông A1 đã giao đủ số tiền hụi là 35.220.000 đồng cho bà Hoa. Sau 

khi chị H mua hụi thì dây hụi này tiếp tục diễn ra đến hết kỳ hụi thứ 23, bà Đ, ông A1 mới 

đình hụi. Đối với dây hụi này, chị H đã hốt hết một chƣng vào ngày 20/10/2018, số tiền 

giao 16.900.000 đồng, còn lại hai chƣng. Do vậy đối với dây hụi này, ông A1, bà Đ chỉ 

đồng ý trả lại số tiền hụi do chị H thực đóng mỗi chƣng là 5.270.000 đồng x 02 chƣng = 

10.540.000 đồng. 
 

Nay đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông A1, bà Đ thống nhất một phần, 

cụ thể: Ông A1, bà Đ thống nhất trả lại cho chị H số tiền thực đóng của các dây hụi là 

57.060.000 đồng, không đồng ý trả lãi. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VL phát biểu ý kiến: 
 



 

 

 Về thủ tục tố tụng: Tòa án thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn và đồng bị đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 70, 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của chị Trịnh Thu H đối với ông Nguyễn Văn A1, bà Cao Thị Đ về yêu cầu thanh toán 

tiền nợ hụi và lãi suất phát sinh. Buộc ông A1, bà Đ thanh toán cho chị Trịnh Thu H số 

tiền 63.360.000 đồng và lãi suất tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/6/2020 là 14 tháng 24 
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ngày với mức 10%/năm (trên số tiền gốc 70.000.000 đồng). Về án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ngạch, ông A1, bà Đ phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thẩm quyền: Chị Trịnh Thu H khởi kiện ông Nguyễn Văn A1, bà Cao Thị Đ 

yêu cầu thanh toán tiền nợ hụi là tranh chấp về giao dịch dân sự theo quy định khoản 3 Điều 

 

 Bộ luật Tố tụng dân sự; Thời điểm khởi kiện, ông A1, bà Đ cƣ trú tại ấp Cai Điều, xã 

Châu Thới, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu. Do vậy, Tòa án nhân dân huyện VL, tỉnh Bạc Liêu thụ 

lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Về nội dung: 
 

[2.1] Cả nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất: Chị Trịnh Thu H có tham gia 04 dây 

hụi do ông Nguyễn Văn A1 và bà Cao Thị Đ làm chủ, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây thứ 1: Dây hụi tháng mở ngày 20/8/2017, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 43 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, đã đóng đƣợc 16 kỳ hụi 

với số tiền thực đóng là 7.860.000 đồng; 

 

 Dây thứ 2: Dây hụi tháng mở ngày 10/01/2018, mệnh giá 1.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, có 34 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, đã đóng đƣợc 12 kỳ hụi 

với số tiền thực đóng là 5.660.000 đồng; 

 

 Dây thứ 3: Dây hụi mùa mở ngày 10/3/2017, mệnh giá 10.000.000 đồng, 04 

tháng khui một lần, có 16 chƣng, chị H tham gia chơi 01 chƣng, đã đóng đƣợc 06 kỳ hụi 

với số tiền 33.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ 4: Dây hụi tháng mở ngày 20/02/2017, mệnh giá 500.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, gồm 44 chƣng. Dây hụi này ban đầu chị H không tham gia chơi nhƣng 

khi hụi mở đƣợc 06 kỳ, chị H có mua lại 03 chƣng hụi từ chủ hụi. Dây hụi này khi mua đã 

khui đƣợc 06 kỳ, còn 38 kỳ chƣa khui. Vào kỳ mua hụi thì hụi viên khác (không rõ ai) để 

270.000 đồng hốt đƣợc hụi, chủ hụi căn cứ vào giá hụi này để bán hụi lại cho chị H với 

giá 11.740.000 đồng/chƣng x 03 chƣng = 35.220.000 đồng. 

 

Các dây hụi này đều đƣợc thống nhất đình hụi vào ngày 01/01/2019. 

 

Xét lời thừa nhận của bị đơn về các dây hụi, thời gian khui, thời gian đình hụi, số 

tiền thực đóng của chị H, cũng nhƣ việc mua hụi, cho thấy có tồn tại giao dịch hụi trên 



 

 

thực tế giữa các bên, thuộc tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo quy định tại 

khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

[2.2] Ông Nguyễn Văn A1, bà Cao Thị Đ thừa nhận đối với dây hụi khui ngày 

 

20/9/2017, ngày 10/01/2018, ngày 10/3/2017 (âm lịch) và nợ lại chị H tổng số tiền là 

46.520.000 đồng, lời thừa nhận nợ của ông A1, bà Đ trong trƣờng hợp này cũng thuộc tình 

tiết, sự kiện không phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

 

[2.3] Đối với dây hụi khui ngày 20/02/2017, ông A1, bà Đ thống nhất có bán hụi 

cho chị H 03 chân hụi, giá mỗi chân là 11.740.000 đồng, chị H cung cấp giấy biên nhận 

bán hụi. Tuy nhiên, biên nhận có sự tẩy xóa tên ngƣời bán hụi, nhƣng ngƣời nhận tiền là 

ông A1. Bà Đ, ông A1 cho rằng bán hụi thay cho chị Hồ Thị Hoa. Tại Biên bản lấy lời 
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khai bà Hồ Thị Hoa ngày 23/6/2020, bà Hoa không thừa nhận có nhờ bà Đ bán hụi mà 

trực tiếp bà Hoa bán hụi cho bà Đ 02 chân hụi, chứ không phải 03 chân hụi nhƣ giao dịch 

giữa chị H và ông A1 (bút lục 78 đến 81). Bên cạnh đó, theo danh sách hụi viên thì bà Đ 

là chủ hụi cũng có tham gia một phần hụi trong dây hụi này với tên Út A1, đến ngày bán 

hụi ông A1 vẫn chƣa hốt chân hụi này. Do đó, việc ông A1, bà Đ bán 03 chân hụi cho chị 

H là có thật, bà Đ nói bán hụi thay chị Hoa nhƣng không có chứng cứ gì để chứng minh 

ngoài lời trình bày của bà Đ, ông A1 nên Hội đồng xét xử không chấp nhận, mà xác định 

giao dịch này do chính ông A1, bà Đ bán 03 chân hụi cho chị H. 
 

[2.4] Cả nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất chị H đã hốt hết một chân, còn 02 

chân hụi chƣa hốt, số tiền gốc khi mua hụi là 11.740.000 đồng/chân. Chị H yêu cầu ông 

A1, bà Đ trả tiền gốc của hai chân hụi này, ông A1 và bà Đ thừa nhận đã nhận số tiền từ 

chị H giao lại cho bà Hoa. Trong quá trình đình hụi, bà Đ đã gom và đƣa tiền cho chị H 

nhiều lần, hiện tại chỉ còn nợ lại 5.270.000 đồng x 2 chân = 10.540.000 đồng. Chị H và bà 

Hoa không thừa nhận lời trình bày của bà Đ, ông A1. Ngoài lời trình bày của ông bà thì 

không có chứng cứ nào khác chứng minh đã trả số tiền 23.480.000 đồng cho chị H, nên có 

căn cứ chấp nhận lời trình bày của ông Đ1 và lời trình bày của ngƣời bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của nguyên đơn. 
 

[2.5] Chị H yêu cầu ông A1, bà Đ trả tiền lãi từ ngày 01/4/2019 đến khi xét xử sơ 

thẩm theo mức lãi suất 10%/năm. Hội đồng xét xử xét thấy, cả nguyên đơn và bị đơn đều 

thống nhất thỏa thuận đình hụi từ ngày 01/01/2019, cho thấy thời điểm này mới phát sinh 

nghĩa vụ trả tiền của bị đơn. Tuy nhiên, nguyên đơn chỉ yêu cầu tính lãi từ ngày 01/4/2019 

đến ngày xét xử sơ thẩm là sự tự nguyện của đƣơng sự, có lợi cho bị đơn nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận. Cụ thể, lãi suất nguyên đơn yêu cầu đƣợc chấp nhận nhƣ sau: 70.000.000 

đồng x 10%/năm x 14 tháng 24 ngày = 8.598.808 đồng. 
 

[2.6] Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày, chị H có nhận 

số tiền 6.640.000 đồng do từ ngƣời bán hụi chết giao thông qua ông A1, bà Đ. Chị H đồng 
 

 trả số tiền này lại cho ông A1, bà Đ và khấu trừ vào số tiền mà ông A1, bà Đ phải trả 

cho chị. Xét sự tự nguyện thừa nhận và yêu cầu của đƣơng sự là tình tiết sự kiện không 

phải chứng minh theo khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự, nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

 

[2.7] Từ sự thừa nhận, cũng nhƣ phân tích tại mục [2.3] đến [2.6] và thay đổi yêu 

cầu của nguyên đơn, nên buộc ông A1 Và bà Đ có trách nhiệm trả cho chị H số tiền hụi 

còn nợ lại là 63.360.000 đồng và 8.598.808 đồng tiền lãi theo quy định tại Điều 471 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 22, khoản 



 

 

3 Điều 27 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về Hụi, Họ, 

Biêu, Phƣờng, khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

[3.1] Do yêu cầu khởi kiện của chị H đối với ông A1, bà Đ đƣợc chấp nhận, nên 

ông A1, bà Đ phải chịu án phí có giá ngạch đối với số tiền có trách nhiệm thanh toán 

71.958.808 đồng x 5% = 3.597.940 đồng. Tuy nhiên, ông A1, bà Đ là ngƣời cao tuổi và có 

yêu cầu xin miễn án phí, nên Hội đồng xét xử chấp nhận miễn án phí cho ông A1, bà Đ 

theo quy đin  tại điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 của Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

[3.2] Chị H không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, đã dự nộp tạm ứng 

án phí 1.890.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005162 ngày 

20/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện VL, tỉnh Bạc Liêu nên đƣợc hoàn lại 

theo quy đin  tại khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

 Nhƣ đã phân tích, có căn cứ chấp nhận toàn bộ lời đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát viên taịphiên tòa. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 21, khoản 1 

Điều 22, khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

phủ về Hụi, Họ, Biêu, Phƣờng; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy b an Thƣờng vu  Quốc hôị 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án, tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trịnh Thu H đối với ông Nguyễn Văn A1, 

bà Cao Thị Đ về yêu cầu thanh toán tiền hụi còn nợ lại 71.958.808 đồng (Bảy mƣơi một 

triệu chín trăm năm mƣơi tám ngàn tám trăm lẻ tám đồng). 
 

Buộc ông Nguyễn Văn A1 và bà Cao Thị Đ có trách nhiệm thanh toán cho chị 

Trịnh Thu H số tiền là 71.958.808 đồng (Bảy mƣơi một triệu chín trăm năm mƣơi tám 

ngàn tám trăm lẻ tám đồng) (trong đó có 63.360.000 đồng tiền gốc và 8.598.808 đồng tiền 

lãi). 
 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

3.1. Ông Nguyễn Văn A1 và bà Cao Thị Đ đƣợc miễn toàn bộ án phí có giá ngạch. 



 

 

 

3.2. Chị Trịnh Thu H đã nộp số tiền 1.890.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0005162 ngày 20/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện VL, 

tỉnh Bạc Liêu nên đƣợc hoàn lại tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện VL, tỉnh Bạc Liêu. 
 

 Về hƣớng dẫn thi hành án dân sự: Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
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 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo trong 

thời gian 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Nơi nhận: 

 TAND tỉnh Bạc Liêu; 

 VKSND huyện VL, tỉnh Bạc Liêu; 

 CCTHADS huyện VL, tỉnh Bạc Liêu; 

 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ, VP. 

 

 

Lê Phan Công Trí 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GIỒNG RIỀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 24/2020/DS -ST 
 

Ngày: 27 - 5 - 2020 

V/v “Tranh chấp hợp đồng dân sự 
 

hụi, họ, biêu, phƣờng” 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Dƣơng Văn 

Hôm Các Hội thẩm nhân dân: 

 

 Ông Nguyễn Văn Mẫn 

 

 Ông Trần Hoàng Trọng 

 

 Thư ký phiên toà: Bà Võ Thị Mỹ Nhan - Thƣ ký Toà án nhân dân huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên tòa: Không tham gia phiên tòa. 
 

Trong ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

01/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 01 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng dân 

sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

14/2020/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 4 năm 2020 giữa: 
 

 Nguyên đơn: Bà Võ Thị S, sinh năm: 1959; địa chỉ cƣ trú: Ấp Hòa Lộc, xã 

Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (có mặt) 

 

 Bị đơn: Bà Trần Thị Tr, sinh năm: 1966; địa chỉ cƣ trú: Ấp Hòa A, xã Hòa 

Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 10/9/2019, quá trính giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn Bà Võ Thị S trình bày: 
 

Vào năm 2013 bà có tham gia chơi hụi do Bà Trần Thị Tr làm chủ, cụ thể 

nhƣ sau: 
 

Hụi mùa 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), áp vào ngày 20/4/2013 âm lịch, 

mỗi năm khui hụi ba lần sau khi thu hoạch lúa. Dây hụi này có 21 hụi viên, bà 

tham gia chơi một chân, trong quá trình tham gia chơi hụi bà đã đóng hụi sống cho 

bà Trđầy đủ, đến khi khui hụi lần thứ 14 thì bà Trbể hụi và úp lại đến nay không 
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khui nữa. Bà đã đóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 lần x 5.000.000 đồng/lần = 

70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng) 
 

Bà có gặp bà Trnhiều lần để yêu cầu bà Trphải trả tiền hụi lại cho bà nhƣng 

bà Trcứ hẹn lần lựa đến nay. Bà có làm đơn yêu cầu chính quyền địa phƣơng giải 

quyết, tại biên bản hòa giải vào ngày 21/12/2018 bà Trthừa nhận có nợ bà số tiền 

hụi là 70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa 

nhƣng đến nay vẫn không thực hiện. 
 

Do thấy hoàn cảnh bà Trkhó khăn, nay bà Skhởi kiện yêu cầu Tòa án xem 

xét giải quyết buộc bà Trphải trả cho bà số tiền hụi của 14 lần hụi sống, bình quân 

mỗi lần bà đóng 3.000.000 đồng, tổng cộng là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu 

đồng), bà không yêu cầu tính lãi. 
 

Tại bản tự khai ngày 13/01/2020, biên bản hòa giải ngày 19/02/2020 bị đơn 

Bà Trần Thị Tr trình bày: 
 

Bà Trthừa nhận vào năm 2013 bà có làm tổ trƣởng góp vốn xoay vòng, hình 

thức góp theo mùa, bà Scó tham gia chơi một chân hụi mùa gồm có 21 hụi viên, số 

tiền hụi là 5.000.000 đồng. Bà Sđóng hụi sống đƣợc 14 lần vối tổng số tiền là 

28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn đồng). 
 

Sau khi khui hụi ngày 20/7/2017 âm lịch do những hụi viên khác không 

đóng lại hụi chết, bà không có khả năng đóng thế nên đã úp hụi đến nay không 

khui nữa. 
 

Tại biên bản hòa giải ngày 21/12/2018 bà Trthừa nhận có nợ bà Ssố tiền hụi 

là 70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa vì đợi 

những hụi viên khác đóng lại hụi chết bà sẽ trả cho bà Sáu. Nhƣng đến nay các hụi 

viên khác không đóng hụi chết nên bà không có khả năng trả cho bà Ssố tiền nhƣ 

đã hứa. 
 

Nay bà Syêu cầu bà trả số tiền hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu 

đồng) thì bà không đồng ý, bà đồng ý trả cho bà Ssố tiền gốc bà Sđã đóng hụi sống 

là 28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn đồng) vào tháng 

11/2021. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 



 

 

[1] Về tố tụng: 
 

Bà Võ Thị S khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Bà Trần Thị Tr trả số 

tiền nợ hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng) nên quan hệ tranh chấp 

của vụ án là tranh chấp “Hợp đồng dân sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng Dân sự. 
 

Bị đơn là bà Trcó nơi cƣ trú tại ấp Hòa A, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang nên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 
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khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
 

Giao dịch dân sự giữa các đƣơng sự đƣợc xác lập từ năm 2013 tuy nhiên 

giao dịch này vẫn đang thực hiện đến năm 2017 (âm lịch), có nội dung và hình 

thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015 nên căn cứ theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự 2015 thì các quy định của Bộ luật 

Dân sự 2015 đƣợc áp dụng để giải quyết tranh chấp. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử, quyết định hoãn phiên tòa đều hợp lệ cho bà Trang, nhƣng bà Trđều cố tình 

vắng mặt không lý do. Nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 02 Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt đối với bà Trang. 
 

[2] Về nội dung tranh chấp: 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án bà Sáu, bà Trđều xác nhận và thống nhất 

rằng hai bên có tham gia chơi hụi mùa 5.000.000 đồng, bà Trlàm chủ hụi, chân hụi 

có 21 hụi viên, mỗi năm khui hụi 03 lần sau khi thu hoạch lúa. Ngày bắt đầu khui 

hụi lần đầu tiên là ngày 20/4/2013 âm lịch. Bà Sđóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 

lần, sau đó thì bà Trúp hụi cho đến nay không tiếp tục khui nữa. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án bà Svà bà Trthống nhất đƣợc với nhau về 

việc tham gia chơi hụi của bà Scũng nhƣ số lần đóng hụi nhƣng không thống nhất 

đƣợc số tiền đã đóng. Cụ thể bà Scho rằng bà đã đóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 

lần với số tiền bình quân mỗi lần 3.000.000 đồng, tổng cộng là 42.000.000 đồng 

(bốn mƣơi hai triệu đồng). Còn bà Trthì cho rằng bà Sđã đóng đƣợc 14 lần hụi 

sống với số tiền là 28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn 

đồng) 
 

Nay bà Scho rằng do thấy hoàn cảnh của bà Trkhó khăn nên chỉ yêu cầu bà 

Trtrả số tiền hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Xét yêu cầu này 

của bà Slà có có cơ sở chấp nhận – Bởi lẽ tại biên bản hòa giải địa phƣơng vào 

ngày 21/12/2018 bà Trthừa nhận có nợ bà Ssố tiền hụi là 70.000.000 đồng (bảy 

mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa, từ đó xác định đƣợc bà Trđã chấp 

nhận và đồng ý trả lại số tiền hụi có lãi cho bà Snhƣ khi bà Sđƣợc hốt hụi cuối 

cùng. Mặc khác, trong quá trình tham gia chơi hụi, sau mỗi lần khui hụi và khi các 

hụi viên đƣợc hốt hụi bà Trđều có thu tiền huê hồng. Do đó khi các hụi viên còn lại 

chƣa đƣợc hốt hụi thì đến khi mãn hụi và đƣợc hốt hụi cuối cùng thì bà Trcũng 

phải giao đủ số tiền hụi cho hụi viên, cũng nhƣ bà Snếu hốt hụi cuối cùng thì bà 

Trphải giao đủ số tiền hụi cho bà Sđã đóng 14 lần hụi sống = 70.000.000 đồng (bảy 

mƣơi triệu đồng). 



 

 

 

Xét thấy, bản chất của việc tham gia chơi hụi, họ, biêu, phƣờng là việc thoả 

thuận của một nhóm ngƣời tập hợp nhau lại nhằm mục đích tƣơng trợ trong nhân 

dân. Do đó, mỗi lần góp hụi là nghĩa vụ của các thành viên còn lại góp tiền cho 

thành viên đƣợc hốt hụi. Vì vậy, việc bà Trcho rằng do các hụi viên khác không 

đóng hụi chết nên bà không có khả năng trả cho bà Ssố tiền nhƣ đã hứa mà xin trả 

lại tiền gốc thực đóng là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá 
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trình bà Trlàm chủ hụi nếu những hụi viên khác không góp hụi thì bà có quyền 

khởi kiện những ngƣời này để yêu cầu thanh toán nợ. 
 

Từ những cơ sở nhận định, phân tích trên Hội đồng xét xử nghị nên chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Sbuộc bà Trphải trả cho bà Ssố tiền hụi là 

42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Bà Skhông yêu cầu tính lãi nên Tòa án 

không giải quyết. 
 

 Về án phí: 
 

Áp dụng Điều 147 BLTTDS, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 
 

Yêu cầu của bà Sđƣợc chấp nhận nên không phải chịu án phí. Hoàn trả lại 

cho bà Ssố tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm 

năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0008080 ngày 02/01/2020 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
 

Bà Trphải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền 42.000.000 

đồng x 5% = 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; Điểm b khoản 02 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Khoản 4 Điều 11; Điều 471; điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự. 
 

Điều 29 Nghị định 144/2006/NĐ - CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, 

hụi, biêu, phƣờng. 
 

Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xö: 
 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà Võ Thị S đối với Bà Trần 

Thị Tr 
 



 

 

Buộc Bà Trần Thị Tr phải trả cho Bà Võ Thị S số tiền hụi là 42.000.000 

đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Bà Skhông yêu cầu tính lãi nên Tòa án không giải 

quyết. 
 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án). Kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 
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 Án phí: 
 

Hoàn trả lại cho Bà Võ Thị S số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.050.000 

đồng (một triệu không trăm năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 

0008080 ngày 02/01/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang. 
 

Bà Trần Thị Tr phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 2.100.000 

đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn luật định là 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án 27/5/2020, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 

tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh; 

 VKSND tỉnh, huyện; 

 Thi hành án dân sự huyện; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Dƣơng Văn Hôm 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GIỒNG RIỀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 25/2020/DS -ST 
 

Ngày: 27 - 5 - 2020 

V/v “Tranh chấp hợp đồng dân sự 
 

hụi, họ, biêu, phƣờng” 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Dƣơng Văn 

Hôm Các Hội thẩm nhân dân: 

 

 Ông Nguyễn Văn Mẫn 

 

 Ông Trần Hoàng Trọng 

 

 Thư ký phiên toà: Bà Võ Thị Mỹ Nhan - Thƣ ký Toà án nhân dân huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên tòa: Không tham gia phiên tòa. 
 

Trong ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

240/2020/TLST-DS ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng dân 

sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

14/2020/QĐXXST-DS, ngày 21 tháng 4 năm 2020 giữa: 
 

 Nguyên đơn: Bà Võ Thị T, sinh năm: 1953; địa chỉ cƣ trú: Ấp Hòa Lộc, 

xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (có mặt) 

 

 Bị đơn: Bà Trần Thị Tr, sinh năm: 1966; địa chỉ cƣ trú: Ấp Hòa A, xã Hòa 

Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (vắng mặt) 
 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 10/9/2019, quá trính giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn Bà Võ Thị T trình bày: 
 

Vào năm 2013 bà có tham gia chơi hụi do Bà Trần Thị Tr làm chủ, cụ thể 

nhƣ sau: 
 

Hụi mùa 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), áp vào ngày 20/4/2013 (al), mỗi 

năm khui hụi ba lần sau khi thu hoạch lúa. Dây hụi này có 21 hụi viên, bà tham gia 

chơi một chân, trong quá trình tham gia chơi hụi bà đã đóng hụi sống cho bà Trđầy 



 

 

2 
 

đủ, đến khi khui hụi lần thứ 14 thì bà Trbể hụi và úp lại đến nay không khui nữa. 

Bà đã đóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 lần x 5.000.000 đồng/lần = 70.000.000 

đồng (bảy mƣơi triệu đồng) 
 

Bà có gặp bà Trnhiều lần để yêu cầu bà Trphải trả tiền hụi lại cho bà nhƣng 

bà Trcứ hẹn lần lựa đến nay. Bà có làm đơn yêu cầu chính quyền địa phƣơng giải 

quyết, tại biên bản hòa giải vào ngày 21/12/2018 bà Trthừa nhận có nợ bà số tiền 

hụi là 70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa 

nhƣng đến nay vẫn không thực hiện. 
 

Do thấy hoàn cảnh bà Trkhó khăn, nay bà Tkhởi kiện yêu cầu Tòa án xem 

xét giải quyết buộc bà Trphải trả cho bà số tiền hụi của 14 lần hụi sống, bình quân 

mỗi lần bà đóng 3.000.000 đồng, tổng cộng là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu 

đồng), bà không yêu cầu tính lãi. 
 

Tại bản tự khai ngày 13/01/2020, biên bản hòa giải ngày 19/02/2020 bị đơn 

Bà Trần Thị Tr trình bày: 
 

Bà Trthừa nhận vào năm 2013 bà có làm tổ trƣởng góp vốn xoay vòng, hình 

thức góp theo mùa, bà Tcó tham gia chơi một chân hụi mùa gồm có 21 hụi viên, số 

tiền hụi là 5.000.000 đồng. Bà Tđóng hụi sống đƣợc 14 lần vối tổng số tiền là 

28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn đồng). 
 

Sau khi khui hụi ngày 20/7/2017 âm lịch do những hụi viên khác không 

đóng lại hụi chết bà không có khả năng đóng thế nên đã úp hụi đến nay không khui 

nữa. 
 

Tại biên bản hòa giải ngày 21/12/2018 bà thừa nhận có nợ bà Tsố tiền hụi là 

70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa vì đợi 

những hụi viên khác đóng lại hụi chết bà sẽ trả cho bà Tiệp. Nhƣng đến nay các 

hụi viên khác không đóng hụi chết nên bà không có khả năng trả cho bà Tsố tiền 

nhƣ đã hứa. 
 

Nay bà Tyêu cầu bà trả số tiền hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu 

đồng) thì bà không đồng ý, bà đồng ý trả cho bà Tsố tiền gốc bà Tđã đóng hụi sống 

là 28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn đồng) vào tháng 

6/2021. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 



 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về tố tụng: 
 

Bà Võ Thị T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Bà Trần Thị Tr trả số 

tiền nợ hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng) nên quan hệ tranh chấp 

của vụ án là tranh chấp “Hợp đồng dân sự hụi, họ, biêu, phƣờng” theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Bị đơn là bà Trcó nơi cƣ trú tại ấp Hòa A, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang nên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
 

Giao dịch dân sự giữa các đƣơng sự đƣợc xác lập từ năm 2013 tuy nhiên 

giao dịch này vẫn đang thực hiện đến năm 2017 (âm lịch), có nội dung và hình 

thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015 nên căn cứ theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự 2015 thì các quy định của Bộ luật 

Dân sự 2015 đƣợc áp dụng để giải quyết tranh chấp. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử, quyết định hoãn phiên tòa đều hợp lệ cho bà Trang, nhƣng bà Trđều cố tình 

vắng mặt không lý do. Nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 02 Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt đối với bà Trang. 
 

[2] Về nội dung tranh chấp: 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án bà Tiệp, bà Trđều xác nhận và thống nhất 

hai bên có tham gia chơi hụi mùa 5.000.000 đồng, bà Trlàm chủ hụi, chân hụi có 

21 hụi viên, mỗi năm khui hụi 03 lần sau khi thu hoạch lúa. Ngày bắt đầu khui hụi 

lần đầu tiên là ngày 20/4/2013 âm lịch. Bà Tđóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 lần, 

sau đó thì bà Trúp hụi đến nay không tiếp tục khui nữa. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án bà Tvà bà Trthống nhất đƣợc với nhau về 

việc tham gia chơi hụi của bà Tcũng nhƣ số lần đóng hụi nhƣng không thống nhất 

đƣợc số tiền đã đóng. Cụ thể bà Tcho rằng bà đã đóng hụi sống cho bà Trđƣợc 14 

lần với số tiền bình quân mỗi lần 3.000.000 đồng, tổng cộng là 42.000.000 đồng 

(bốn mƣơi hai triệu đồng). Còn bà Trthì cho rằng bà Tđã đóng đƣợc 14 lần hụi 

sống với số tiền là 28.190.000 đồng (hai mƣơi tám triệu một trăm chín mƣơi nghìn 

đồng) 
 

Nay bà Tcho rằng do thấy hoàn cảnh của bà Trkhó khăn nên chỉ yêu cầu bà 

Trtrả số tiền hụi là 42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Xét yêu cầu này 

của bà Tlà có có cơ sở chấp nhận – Bởi lẽ tại biên bản hòa giải địa phƣơng vào 

ngày 21/12/2018 bà Trthừa nhận có nợ bà Tsố tiền hụi là 70.000.000 đồng (bảy 

mƣơi triệu đồng) và xin trả dần theo từng vụ lúa, từ đó xác định đƣợc bà Trđã chấp 

nhận và đồng ý trả lại số tiền hụi có lãi cho bà Tnhƣ khi bà Tđƣợc hốt hụi cuối 

cùng. Mặc khác, trong quá trình tham gia chơi hụi, sau mỗi lần khui hụi và khi các 

hụi viên đƣợc hốt hụi bà Trđều có thu tiền huê hồng. Do đó khi các hụi viên còn lại 

chƣa đƣợc hốt hụi thì đến khi mãn hụi và đƣợc hốt hụi cuối cùng thì bà Trcũng 



 

 

phải giao đủ số tiền hụi cho hụi viên, cũng nhƣ bà Tnếu hốt hụi cuối cùng thì bà 

Trphải giao đủ số tiền hụi cho bà Tđã đóng 14 lần hụi sống = 70.000.000 đồng 

(bảy mƣơi triệu đồng). 
 

Xét thấy, bản chất của việc tham gia chơi hụi, họ, biêu, phƣờng là việc thoả 

thuận của một nhóm ngƣời tập hợp nhau lại nhằm mục đích tƣơng trợ trong nhân 

dân. Do đó, mỗi lần góp hụi là nghĩa vụ của các thành viên còn lại góp tiền cho 
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thành viên đƣợc hốt hụi. Vì vậy, việc bà Trcho rằng do các hụi viên khác không 

đóng hụi chết nên bà không có khả năng trả cho bà Tsố tiền nhƣ đã hứa mà xin trả 

lại tiền gốc thực đóng là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá 

trình bà Trlàm chủ hụi nếu những hụi viên khác không góp hụi thì bà có quyền 

khởi kiện những ngƣời này để yêu cầu thanh toán nợ. 
 

Từ những cơ sở nhận định, phân tích trên Hội đồng xét xử nghị nên chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Tbuộc bà Trphải trả cho bà Tsố tiền hụi là 

42.000.000 đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Bà Tkhông yêu cầu tính lãi nên Tòa án 

không giải quyết. 
 

 Về án phí: 
 

Áp dụng Điều 147 BLTTDS, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 
 

Yêu cầu của bà Tđƣợc chấp nhận nên không phải chịu án phí. Hoàn trả lại 

cho bà Tsố tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm 

năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0008047 ngày 23/12/2019 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
 

Bà Trphải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền 42.000.000 

đồng x 5% = 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; Điểm b khoản 02 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Khoản 4 Điều 11; Điều 471; điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự. 
 

Điều 29 Nghị định 144/2006/NĐ - CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, 

hụi, biêu, phƣờng. 
 

Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xö: 
 



 

 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà Võ Thị T đối với Bà Trần 

Thị Tr 
 

Buộc Trần Thị Trang phải trả cho Bà Võ Thị T số tiền hụi là 42.000.000 

đồng (bốn mƣơi hai triệu đồng). Bà Tkhông yêu cầu tính lãi nên Tòa án không giải 

quyết. 
 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án). Kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải 
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trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 
 

 Án phí: 
 

Hoàn trả lại cho Bà Võ Thị T số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.050.000 

đồng (một triệu không trăm năm mƣơi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 

0008047 ngày 23/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang. 
 

Bà Trần Thị Tr phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 2.100.000 

đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn luật định là 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án 27/5/2020, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 

tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh; 

 

 VKSND tỉnh, huyện; 

 Thi hành án dân sự huyện; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Dƣơng Văn Hôm 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 612 /2020/DS - PT 
 

Ngày: 30-6-2020 
 

V/v: Tranh chấp hụi 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Kim Thƣơng 
 

Các Thẩm phán: Ông Uông Văn Tuấn 
 

Ông Nguyễn Thanh Vân 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy, Thƣ ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Hoàng Lâm – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 299/TLPT-DS ngày 16 tháng 4 

năm 2020 về “Tranh chấp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 47/2020/DS-ST ngày 03 tháng 03 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 
 

Theo các Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2085/2020/QĐ - PT 

ngày 28 tháng 4 năm 2020, số 2724/2020/QĐ - PT ngày 01 tháng 6 năm 2020, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 5038/2020/QĐ-PT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị N, sinh năm 1965, cƣ trú tại số 58 đƣờng B, tổ D, 

ấp X, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 



 

 

 Bị đơn: Bà Châu Kim T, sinh năm 1964, địa chỉ 60C (hiện đang cƣ trú tại 

số 69D), đƣờng P, tổ A, ấp H, xã K, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Người kháng cáo: Bị đơn – bà Châu Kim T. 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 13/9/2019, lời khai, biên bản phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản hòa giải và tại 

phiên tòa, nguyên đơn là bà Lê Thị N trình bày: 
 

Ngày 10/11/2017, bà Châu Kim T có chơi với bà N một đầu hụi 

3.000.000 đồng. Vài tháng sau, bà T hốt trƣớc kỳ hạn, sau đó không đóng tiền 

hụi sống còn lại. Đến tháng 11/2018, bà T có xin bà chơi đầu hụi mới cũng 

3.000.000 đồng để lấy tiền trả cho đầu hụi cũ còn thiếu là 35.000.000 đồng. Tuy 

nhiên, khi vào đầu hụi mới bà T lại tiếp tục hốt trƣớc, sau đó trả đƣợc vài tháng 

rồi ngƣng không trả nữa. Tổng cộng hai đầu hụi bà T còn thiếu bà là 74.000.000 

đồng. Bà đã nhiều lần đến nhà yêu cầu bà T trả nhƣng bà T không trả nên bà 

khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà Châu Kim T phải trả cho bà số tiền chơi hụi 

còn thiếu là 74.000.000 đồng. 
 

Đơn khởi kiện đã đƣợc thụ lý và chuyển qua Trung tâm hòa giải đối 

thoại, Trung tâm hòa giải đối thoại đã tiến hành hòa giải và kết quả hòa giải 

thành: Bà T cam kết trả cho bà N 74.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 100.000 

đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/5/2019 đến ngày 10/9/2019 bà T chỉ trả cho bà 

7.000.000 đồng sau đó không trả nữa. Do đó, bà làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa 

án buộc bà Châu Kim T phải thanh toán một lần cho bà số tiền còn nợ là 

67.000.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa, bà N thay đổi yêu cầu khởi kiện, bà N chỉ yêu cầu cá nhân 

bà Châu Kim T phải thanh toán số tiền nợ là 64.000.000 đồng, không yêu cầu 

tính lãi. Phƣơng thức thanh toán trả nhƣ sau: 
 

Lần 1: Vào ngày 30/3/2020, bà T phải trả cho bà N số tiền 32.000.000 
 

đồng. 
 

Lần 2: Vào ngày 30/5/2020, bà T phải trả cho bà N số tiền 32.000.000 
 

đồng. 
 

Bị đơn là bà Châu Kim T trình bày tại bản tự khai ngày 9/01/2020, biên 

bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản 

hòa giải và tại phiên tòa: 
 

Bà T xác nhận còn thiếu tiền hụi của bà Lê Thị N là 64.000.000 đồng. 

Nay, bà T đồng ý trả nợ cho bà Lê Thị N nhƣng xin đƣợc trả dần mỗi tháng 

1.000.000 đồng cho đến khi hết số nợ. 
 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 47/2020/DS-ST ngày 03/03/2020 của 
 

Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: 



 

 

 

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Lê Thị N. 
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Buộc bà Châu Kim T phải thanh toán cho bà Lê Thị N số tiền 64.000.000 

(Sáu mƣơi bốn triệu) đồng. 
 

Phƣơng thức thanh toán nhƣ sau: 
 

 Lần 1: Vào ngày 30/3/2020, bà T phải trả cho bà N số tiền 32.000.000đ 

(ba mƣơi hai triệu đồng). 

 

 Lần 2: Vào ngày 30/5/2020, bà T phải trả cho bà N số tiền 32.000.000đ 

(ba mƣơi hai triệu đồng). 
 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, đồng thời có đơn yêu cầu thi hành 

án của bà Lê Thị N nếu bà Châu Kim T chƣa trả số tiền nêu trên thì hàng tháng 

phải chịu lãi suất chậm thanh toán theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự 

năm 2015 cho đến khi trả xong nợ. 
 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm 3.200.000 (ba triệu hai trăm nghìn) đồng buộc bà 

Châu Kim T phải chịu. 

 

 Hoàn lại cho bà Lê Thị N số tiền 1.675.000 (một triệu sáu trăm bảy mƣơi 

lăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số AA 083164 

ngày 23/12/2019 tại Chi cục thi hành án huyện C. 
 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và quy định về thi hành án 

cho các bên đƣơng sự. 
 

Ngày 6 tháng 3 năm 2020, bà Châu Kim T có đơn kháng cáo sửa án, xin trả 

chậm 1.000.000 đồng/tháng. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Nguyên đơn và bị đơn cùng thống nhất thỏa thuận đƣợc với nhau về việc 

giải quyết vụ án nhƣ sau: bị đơn có trách nhiệm trả cho nguyên đơn số tiền 

64.000.000 đồng. Phƣơng thức trả: hàng tháng bị đơn trả 2.000.000 đồng cho 

đến khi trả hết số nợ 64.000.000 đồng. Thời hạn thực hiện: vào ngày 10 hàng 

tháng; bắt đầu thực hiện vào ngày 10/8/2020. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 
 

Về hình thức: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của ngƣời tham 

gia tố tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm đúng theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 



 

 

 

Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay, các đƣơng sự đã thỏa thuận đƣợc với 

nhau về việc giải quyết vụ án. Xét thấy thỏa thuận này là tự nguyện, không vi 

phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên đề nghị Hội đồng xét 

xử sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã đƣợc xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 
 

 Về thời hạn kháng cáo: Ngày 3 tháng 3 năm 2020, Tòa án nhân dân 

huyện C đƣa vụ án ra xét xử và tuyên bản án số 47/2020/DS-ST. Ngày 6 tháng 3 

năm 2020, bị đơn có đơn kháng cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng 

dân sự thì đơn kháng cáo của bị đơn còn trong hạn luật định nên đƣợc chấp nhận 

về mặt hình thức. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, các đƣơng sự cùng thống nhất thỏa thuận 

đƣợc với nhau về việc giải quyết vụ án nhƣ sau: bị đơn có trách nhiệm trả cho 

nguyên đơn số tiền 64.000.000 đồng bằng cách trả 2.000.000 đồng/tháng cho 

đến khi trả hết số nợ 64.000.000 đồng. Thời hạn thực hiện: vào ngày 10 hàng 

tháng; bắt đầu thực hiện vào ngày 10/8/2020. 

 

 Xét thấy, sự thỏa thuận của các đƣơng sự là tự nguyện, không vi phạm 

điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận: 

sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự nhƣ đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa. 
 

[4] Về án phí : 
 

[4.1] Án phí dân sự sơ thẩm: bị đơn chịu là 3.200.000 (Ba triệu hai trăm 

ngàn) đồng; hoàn lại số tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn. 
 

[4.2] Án phí dân sự phúc thẩm: bị đơn phải chịu 300.000 đồng. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 300 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; các Điều 280, 471, 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; Luật Thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 

Sửa Bản án sơ thẩm số 47/2020/DS-ST ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 



 

 

 Bà Châu Kim T có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị N số tiền 64.000.000 

(Sáu mƣơi bốn triệu) đồng. 
 

Phƣơng thức trả và thời hạn thực hiện: hàng tháng bà T trả cho bà N 

2.000.000 (Hai triệu) đồng. Bắt đầu thực hiện trả tiền vào ngày 10/8/2020 cho 

đến khi trả hết số tiền 64.000.000 (Sáu mƣơi bốn triệu) đồng. 
 

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 
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xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Châu Kim T chịu 3.200.000 (Ba triệu hai 

trăm ngàn) đồng. 
 

Hoàn lại cho bà Lê Thị N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.675.000 (Một 

triệu sáu trăm bảy mƣơi lăm ngàn) đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số 

AA/2019/ 0083164 ngày 23/12/2019 tại Chi cục thi hành án huyện C. 
 

 Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Châu Kim T phải chịu 300.000 đồng 

đƣợc khấu trừ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm bà T đã nộp 300.000 đồng theo 

biên lai thu tiền số AA/2019/ 0083607 ngày 6 tháng 03 năm 2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện C. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thự hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

 

Nơi nhận: 

 

 TAND Tối Cao; 

 

 TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

 

 VKSND TP.HCM; 

 Cục thi hành án dân sự TPHCM; 

 Chi cục THADS huyện C; 

 

 TAND huyện C; 

 Các đƣơng sự; 

 

 Lƣu. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Võ Thị Kim Thƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN  GÕ  QUAO Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

TỈNH KIÊN GIANG    
      

 

Bản án số: 46/2020/DS-ST 

Ngày: 31/8/2020. 
 

V/v: Tranh chấp hợp đồng hụi, họ. 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Thùy Trang. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Bà Vũ Thị Đào. 

 

 Ông Nguyễn Thành Thật. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Linh – Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên toà: Ông Cao 

 

Thế Lĩnh – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 65/2020/TLST-DS ngày 12 

tháng 6 năm 2020, về việc: “Tranh chấp hợp đồng hụi, họ”. Theo Quyết định đƣa vụ 

án ra xét xử số: 54/2020/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lƣ Thị Th – sinh năm 1968, có mặt. 

Địa chỉ: ấp Ph, xã V, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974, có đơn xin vắng mặt. 
 

Bà Phạm Thị N – sinh năm 1973, có đơn xin vắng mặt. 



 

 

 

Địa chỉ: ấp Ph, xã V, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 08/6/2019, bản tự khai và lời trình bày của bà Lƣ Thị 

Th nhƣ sau: 
 

Bà có tham gia chơi hụi do bà Phạm Thị N làm chủ hụi, bà chơi các chân hụi 

nhƣ sau: 
 

Dây hụi tháng 500.000 đồng áp ngày 16/8/2015 âl, dây hụi có 36 chân, bà tham 

gia chơi 01 chân, bà đóng hụi đến khi hụi mãn và hốt chót nhƣng bà N giao không đủ 

tiền hụi và còn nợ lại bà 4.000.000 đồng, sau đó bà N ngƣng xổ hụi và không chịu trả 

số tiền trên cho bà. 
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Dây hụi tháng 500.000 đồng áp ngày 24/9/2016 âl, dây hụi có 32 chân, bà tham 

gia chơi 01 chân, bà đóng hụi đến khi hụi mãn và hốt chót nhƣng bà N giao không đủ 

tiền hụi và còn nợ lại bà 13.000.000 đồng, sau đó bà N ngƣng xổ hụi và không chịu 

trả số tiền trên cho bà. 
 

Tổng số tiền bà N còn nợ bà là 17.000.000 đồng. Nay bà yêu cầu vợ chồng ông 

Trần Văn U và bà Phạm Thị N phải trả lại cho bà số tiền 17.000.000 đồng và phải trả 

hết cho bà một lần. 
 

Bị đơn ông Trần Văn U và bà Phạm Thị N có đơn xin vắng mặt đồng thời khai 

nhận hiện còn nợ bà Th số tiền 17.000.000 đồng, ông U và bà N xin trả dần số tiền 

17.000.000 đồng hàng tháng, mỗi tháng trả cho bà Th 500.000 đồng, thời gian trả tính 

từ ngày 10/7/2020 cho đến khi trả hết nợ. 
 

Tại phiên tòa nguyên đơn bà Lƣ Thị Th yêu cầu bà Phạm Thị N, ông Trần Văn 

U phải trả cho bà 17.000.000 đồng tiền hụi còn nợ và phải trả hết 01 lần không đồng 
 

 cho vợ chồng ông U, bà N trả dần số nợ trên, lý do vì vợ chồng ông U và bà N có 

khả năng trả nợ và số tiền này đã nợ bà khá lâu rồi. 

 

 Phát biểu của kiểm sát viên - đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang tại phiên tòa: 

 

Về việc tuân thủ theo pháp luật về tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án 

đã tuân thủ các thủ tục về thụ lý vụ án, xác định đúng quan hệ tranh chấp, tƣ cách 

đƣơng sự, thẩm quyền giải quyết vụ kiện; Việc thu thập tài liệu, chứng cứ, cấp tống 

đạt cho ngƣời tham gia tố tụng và Viện kiểm sát đúng quy định; Thủ tục công khai 

chứng cứ, hòa giải và thủ tục tố tụng tại phiên tòa là đúng theo qui định. 

 

Về quan điểm giải quyết vụ án: Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, lời khai của đƣơng sự cũng nhƣ tại phiên tòa, đối chiếu với các quy định 

của pháp luật, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn buộc vợ chồng ông Trần Văn U và bà Phạm Thị N phải trả cho bà Lƣ 

Thị Th 17.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra 

tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ 

và toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 
 



 

 

 Về tố tụng: Tranh chấp giữa bà Lƣ Thị Th với bà Phạm Thị N và ông Trần 

Văn U là tranh chấp về dân sự đƣợc quy định tại Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật tố 

tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

 

Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có đơn xin vắng mặt nên căn cứ Điều 228 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định xử vắng mặt bà N, ông U. 
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 Về nội dung: Quan hệ tranh chấp giữa bà Lƣ Thị Th và bà Phạm Thị N, 

ông Trần Văn U là tranh chấp hợp đồng hụi, họ theo quy định tại Điều 471 Bộ luật 

dân sự năm 2015. Bà Phạm Thị N làm chủ hụi và bà Lƣ Thị Th có tham gia chơi hụi 

do bà N làm chủ 02 chân hụi 500.000 đồng. Quá trình chơi hụi bà Th đã đóng hụi đến 

khi hụi mãn và hốt chót các chân hụi bà tham gia chơi, theo quy định tại Điều 18 

Nghị định 19/21019/NĐ-CP ngày 29/02/2019 thì bà N phải giao đủ tiền hốt hụi cho 

bà Th theo thỏa thuận nhƣng bà N không thực hiện nghĩa vụ, bà N và ông U thừa 

nhận hiện còn nợ bà Th tổng số tiền bằng 17.000.000 đồng. Số tiền này đƣợc bị đơn 

thừa nhận nên theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật tố tụng dân sự không cần phải 

chứng minh vì vậy yêu cầu khởi kiện của bà Th là có cơ sở, Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

 

 Phía bị đơn bà N, ông U xin trả dần số tiền nợ 17.000.000 đồng nhƣng phía 

nguyên đơn bà Th không đồng ý vì bà Th cho rằng hiện gia đình bà N, ông U có khả 

năng trả nợ cho bà, việc bà N làm chủ hụi có ăn tiền hoa hồng nhƣng không thực hiện 

nghĩa vụ giao tiền cho bà hụi theo thỏa thuận là vi phạm nghĩa vụ và để kéo dài thời 

gian hơn 01 năm nay không chịu trả cho bà vì vậy bà không đồng ý cho bà N và ông 

U trả dần. Do phía nguyên đơn bà Th không đồng ý cho bị đơn ông U, bà N trả dần 

số tiền 17.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của 

bà N, ông U. 

 

[4] Tại phiên tòa sau khi nghe lời trình bày của nguyên đơn và đại diện Viện 

kiểm sát có quan điểm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, xét đề nghị của kiểm sát 

viên tại phiên tòa là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5%: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội về án phí, lệ phí buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải 

nộp 850.000 đồng (17.000.000 đồng x 5%). 

 

Bà Lƣ Thị Th đƣợc nhận lại 425.000 đồng tiền tạm ứng án phí trƣớc đây theo 

biên lai thu số 0005010, ngày 12/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang, vì yêu cầu của bà đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng Điều 471 và Điều 688 Bộ luật dân sự; 
 



 

 

Áp dụng Điều 26, 35, 147, 228 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Áp dụng Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về án phí, lệ phí. 
 

 

3 



 

 

Áp dụng Nghị định 19/21019/NĐ-CP ngày 29/02/2019 của Chính phủ về 
 

hụi, họ. 
 

 Tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lƣ Thị Th. 
 

Xử: Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho bà Lƣ 

Thị Th 17.000.000 (mƣời bảy triệu) đồng. 
 

Kể từ ngày bà Lƣ Thị Th có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà Phạm Thị N và 

ông Trần Văn U không trả đủ số tiền trên cho bà Th thì hàng tháng bà N và ông U 

còn phải chịu lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự đối với 

khoản tiền chƣa trả tƣơng ứng với thời gian chƣa thi hành án tại thời điểm thi hành 

án. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5%: Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần 

Văn U phải nộp 850.000 đồng. 

 

Bà Lƣ Thị Th đƣợc nhận lại 425.000 đồng tiền tạm ứng án phí trƣớc đây theo 

biên lai thu số 0005010, ngày 12/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày Tòa tuyên án. 

 

Đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

“Quyết định này đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 9 Luật Thi hành án dân sự và Điều 

7, Điều 7a, Điều 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014; thời hiệu thi 

hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 
 

TM/. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

-TAND tỉnh; 

 

-VKS Gò Quao; 

-Chi cục THA; 



 

 

-Các đƣơng sự; 

 

-Lƣu hồ sơ. 

 

Phan Thị Thùy Trang 
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TÕA ÁN NHẬN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GÕ QUAO Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 48/2020/DS-ST 

Ngày: 03-9-2020 
 

“V/v Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hoài 

Thanh. Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh; 

2. Bà Vũ Thị Đào. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: 

Ông Danh Vũ Hải - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 24/2020/TLST-DS ngày 

24/02/2020 về việc “Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử số: 42/2020/QĐXXST-DS, ngày 28/7/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 15/2020/QĐST-DS, ngày 18/8/2020, giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ch - sinh năm 1950 (vắng mặt, ủy quyền 

cho bà Trần Thị Bích Gi theo văn bản ủy quyền ngày 31/8/2020). 

 

Địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là: Bà Trần Thị Bích Gi - 

sinh năm 1977 (có mặt); 

 



 

 

Địa chỉ: Ấp 5, xã V1, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (hiện đang tạm trú và 

sinh sống tại: Ấp B, xã V, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). 

 

2. Bị đơn: Ông Trần Văn U - sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt) cùng vợ 

bà Phạm Thị N - sinh năm 1973 (vắng mặt); 

 

Địa chỉ: Ấp Ph, xã V2, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/02/2020 của bà Nguyễn Thị Ch và tại 

phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ch là bà Trần Thị 

Bích Gi trình bày: Bà Phạm Thị N có làm chủ hụi nên bà Ch có chơi hụi, cụ thể 

nhƣ sau: 
 

Vào ngày 09/4/2017 âl, bà N áp dây hụi 1.000.000 đồng, nữa tháng xổ 01 

lần, gồm có 28 hụi viên, bà Ch có chơi 02 chân, khi hụi xổ đƣợc 21 lần còn lại 

07 lần thì ngƣng. Do đó, bà Ch đã đóng đƣợc 21 lần với số tiền là 42.000.000 

đồng. Tiếp đến vào ngày 10/4/2017 âl, bà N áp dây hụi 500.000 đồng, một tuần 
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xổ 01 lần, gồm có 35 hụi viên, bà Ch có chơi 01 chân và hụi xổ đƣợc 18 lần thì 

bà Ch hốt với số tiền là 11.500.000 đồng nhƣng bà N chỉ giao tiền hụi đƣợc 

1.000.000 đồng rồi không giao nữa. Từ đó, bà N ngƣng không xổ hụi nữa. Khi 

bà N ngƣng không xổ hụi nữa thì bà Ch và những hụi viên còn lại đến gặp bà N 

để yêu cầu bà trả lại tiền hụi nhƣng bà N hứa mà không thực hiện. Do đó, giữa 

bà Ch và bà N có gặp nhau tính toán lại tiền hụi của các dây hụi thì bà N làm 

biên nhận nợ cho bà Ch với số tiền là 40.500.000 đồng và bà N hứa mỗi tháng 

trả 1.500.000 đồng. Bà N hứa mà không trả đƣợc nợ để kéo dài đến nay. 
 

Nguyện vọng: Bà Ch yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Trần Văn U, bà 

Phạm Thị N phải trả cho bà Ch số tiền nợ hụi còn thiếu là 40.500.000đ (Bốn 

mƣơi triệu năm trăm nghìn đồng). Đồng thời, bà Gi xin rút một phần yêu cầu 

khởi với số tiền là 8.570.000 đồng và yêu cầu Tòa án đình chỉ xét xử. 
 

Tại bản tự khai đề ngày 08/5/2020 bị đơn ông Trần Văn U trình bày: Vợ tôi 

là bà N có làm chủ hụi nhƣ bà Ch trình bày là đúng sự thật. Sau đó, vợ tôi ngƣng 

không xổ hụi nữa thì bà Ch và những hụi viên còn sống có đòi nợ nhiều lần, vợ 

chồng tôi có hứa mà không trả đƣợc nợ. Đồng thời, vợ chồng tôi có làm biên 

nhận nợ với bà Ch vào ngày 04/01/2019âl là vợ chồng tôi còn thiếu bà Ch số 

tiền hụi là 40.500.000 đồng. 
 

Nguyện vọng: Tôi thừa nhận vợ chồng tôi còn nợ bà Ch tiền hụi là 

40.500.000 đồng nên tôi xin bà Ch giảm bớt cho vợ chồng tôi còn 35.000.000 

đồng, vợ chồng tôi xin trả dần số tiền trên mỗi tháng là 500.000 đồng cho đến 

khi hết nợ. 
 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án đã tuân thủ các thủ tục về 

thụ lý vụ án, xác định đúng quan hệ tranh chấp, tƣ cách đƣơng sự, thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án cũng nhƣ các thủ tục hòa giải, thủ tục tố tụng tại phiên tòa 

là đúng theo qui định. Đối với đƣơng sự nguyên đơn đã tuân thủ đúng theo quy 

định của pháp luật còn bị đơn bà Phạm Thị N không tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, cũng còn một số vi phạm nhƣ: Vi phạm về thời hạn chuẩn 

bị xét xử nên đề nghị Tòa án khắc phục sau này. 
 

Về nội dung vụ án: Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, lời khai của các bên đƣơng sự cũng nhƣ tại phiên tòa hôm nay, đối chiếu với 

các quy định của pháp luật Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ch, buộc ông Trần Văn U và bà 

Phạm Thị N phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà Ch số tiền là 40.500.000 đồng. 



 

 

 

Trong quá trình giải quyết vụ án, cũng nhƣ tại phiên tòa ngƣời đại theo ủy 

quyền của nguyên đơn là bà Trần Thị Bích Gi xin rút một phần yêu cầu khởi 

kiện đối với số tiền là 8.570.000 đồng nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử số tiền 

8.570.000 đồng này. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng: Bà Nguyễn Thị Ch khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 
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buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N trả số tiền nợ hụi còn thiếu nên quan hệ 

tranh chấp của vụ án là “Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” theo quy định tại khoản 3 

Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

Bị đơn ông Trần Văn U vắng mặt tại phiên tòa nhƣng có đơn xin xét xử 

vắng mặt căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành xét xử là phù hợp. 
 

Bị đơn bà Phạm Thị N là bị đơn vắng mặt tại phiên tòa nhƣng đã đƣợc tống 

đạt hợp lệ nên căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử là phù hợp. 
 

[2] Về nội dung: Các đƣơng sự thừa nhận bà Phạm Thị N làm chủ hụi và bà 

Nguyễn Thị Ch có chơi hụi là đúng sự thật. Xét về thỏa thuận chơi hụi trên là 

một giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa các 

bên phù hợp theo tại Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015 và đƣợc tự nguyện 

thi hành. 
 

Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ch thì thấy rằng: Trong quá trình giải 

quyết vụ án, cũng nhƣ tại phiên tòa thì các đƣơng sự đã thừa nhận là bà N có 

làm chủ hụi và bà Ch có tham gia chơi hụi do bà N làm chủ là đúng sự thật vì 

đƣợc ông U thừa nhận. Đồng thời, ông U cũng xác định khi bà N (vợ ông U) 

ngƣng không xổ hụi nữa thì bà Ch có đến gặp vợ chồng ông để yêu cầu trả nợ 

nhƣng ông U, bà N chỉ hứa mà không thực. Hơn nữa, ông U, bà N có làm biên 

nhận với bà Ch vào ngày 04/01/2019 âl là bà N, ông U còn thiếu bà Ch số tiền là 

40.500.000 đồng và cam kết mỗi tháng trả 1.500.000 đồng nhƣng ông U, bà N 

chỉ hứa mà không thanh toán tiền cho bà Ch là vi phạm nghĩa trả nợ. Do đó, bà 

Ch khởi kiện yêu cầu ông U, bà N trả cho bà Ch số tiền hụi còn nợ là 40.500.000 

đồng là có cơ sở để HĐXX chấp nhận. 
 

Xét về lời trình bày của ông Trần Văn U thì ông cũng thừa nhận vợ chồng 

ông còn thiếu bà Ch số tiền hụi là 40.500.000 đồng nhƣng ông yêu cầu bà Ch 

giảm bớt còn 35.000.000 đồng và xin trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến 

khi hết nợ. Yêu cầu này của ông U không đƣợc bà Ch chấp nhận nên buộc bà N, 

ông U phải có nghĩa vụ trả cho bà Ch số tiền hụi còn thiếu là 40.500.000đ (Bốn 

mƣơi triệu năm trăm nghìn đồng) là đúng theo quy định của pháp luật. 
 

Đối với bà Phạm Thị N, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Tòa án trực 

tiếp đến nhà bà N tống đạt các văn bản tố tụng đúng theo qui định của pháp luật 

và ông U chồng bà N cũng nhận các văn bản của Tòa án. Đồng thời, yêu cầu bà 



 

 

đến Tòa án để làm các văn bản gửi cho Tòa án nhƣng bà không đến nên không 

có căn cứ để xem xét ý kiến của bà. Từ đó, cho thấy bà N đã biết đƣợc nội dung 

yêu cầu khởi kiện của bà Ch. Do vậy, HĐXX thống nhất xét xử vắng mặt bà 

theo qui định của pháp luật. 
 

[3] Tại phiên tòa, sau khi nghe lời trình bày của đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn và đại diện Viện kiểm sát có quan điểm chấp nhận một phần yêu 

cầu của nguyên đơn, đồng thời đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 
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Do đó, buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải có trách nhiệm trả cho 

bà Nguyễn Thị Ch số tiền hụi còn nợ là 40.500.000đ (Bốn mƣơi triệu năm trăm 

nghìn đồng) là có căn cứ, đúng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự 

năm 2015. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (Đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
 

[4] Đối với số tiền là 8.570.000 đồng, tại phiên tòa ngƣời đại diện theo ủy 

quyền là bà Trần Thị Bích Gi xin rút yêu cầu này nên Hội đồng xét xử căn cứ 

vào Điều 217, 218, 219 của Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ một phần yêu cầu 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ch. 
 

[5] Về án phí DSST là: Bà Nguyễn Thị Ch thuộc ngƣời cao tuổi nên áp 

dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Do đó, bà Nguyễn Thị Ch 

đƣợc miễn nộp tạm án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm giá ngạch 

là: 40.500.000đ x 5% = 2.025.000đ (Hai triệu không trăm hai mƣơi lăm nghìn 

đồng). 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 11, Điều 471 và Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 

2015; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ch đối 

với ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N. 

 

Buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải trả cho bà Nguyễn Thị Ch số 

tiền là 40.500.000đ (Bốn mƣơi triệu năm trăm nghìn đồng). 

 



 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (Đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

Đình chỉ một phần yêu cầu của khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ch đối với 

ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N đối với số tiền là 8.570.000 đồng. 

 

 Về án phí DSST: Là 2.025.000đ (Hai triệu không trăm hai mƣơi lăm 

nghìn đồng) buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải nộp. 

 

Bà Nguyễn Thị Ch thuộc ngƣời cao tuổi nên áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
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phí và lệ phí Tòa án. Do đó, bà Nguyễn Thị Ch đƣợc miễn nộp tạm án phí dân 

sự sơ thẩm. 
 

3. Báo cho bà Nguyễn Thị Ch biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án ngày 03/9/2020. 
 

Ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật 

định là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự và Điều 7, Điều 7a và Điều 7b Luật Thi hành án dân sự sửa 

đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

 Đƣơng sự; 

 VKSND huyện Gò Quao; 

 

 Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

Trần Hoài Thanh 



 

 

TÕA ÁN NHẬN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GÕ QUAO Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 49/2020/DS-ST 

Ngày: 03-9-2020 
 

“V/v Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hoài 

Thanh. Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh; 

 

2. Bà Vũ Thị Đào. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: 

Ông Danh Vũ Hải - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 25/2020/TLST-DS ngày 

24/02/2020 về việc “Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử số: 43/2020/QĐXXST-DS, ngày 28/7/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 34/2020/QĐST-DS, ngày 18/8/2020, giữa các đƣơng sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị L - sinh năm 1986 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

 

2. Bị đơn: Ông Trần Văn U - sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt) cùng vợ 

bà Phạm Thị N - sinh năm 1973 (vắng mặt). 

 

Địa chỉ: Ấp Ph, xã V1, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/02/2020 và tại phiên tòa nguyên đơn bà 

Huỳnh Thị L trình bày: Bà Phạm Thị N có làm chủ hụi nên tôi có chơi hụi, cụ 

thể nhƣ sau: 
 

Vào ngày 29/4/2016 âl, bà N áp dây hụi 500.000 đồng, 01 tháng xổ 01 lần, 

gồm có 30 hụi viên, tôi có chơi 01 chân và mãn hụi ngày 30/8/2018 nên số tiền 

tôi đƣợc hốt là 14.250.000 đồng nhƣng bà N không có giao hụi cho tôi. 
 

Vào ngày 30/4/2016 âl, bà N áp dây hụi 500.000 đồng, 01 tháng xổ 01 lần, 

gồm có 30 hụi viên, tôi có chơi 02 chân, khi hụi xổ đƣợc 21 lần và mãn hụi ngày 

30/8/2018 nên số tiền tôi đƣợc hốt là 27.500.000 đồng nhƣng bà N không có 

giao hụi cho tôi. 
 

Tiếp đến vào ngày 10/4/2017 âl, bà N áp dây hụi 500.000 đồng, 01 tháng xổ 

01 lần, gồm có 30 hụi viên, tôi có chơi 01 chân thì tôi đóng đƣợc 20 lần. Sau 
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đó, đến ngày 09/11/2018 thì bà N ngƣng không xổ hụi nữa nên tôi và bà N thỏa 

thuận là bà N còn thiếu tiền hụi tôi dây hụi này là 10.000.000 đồng. 
 

Đồng thời, trƣớc đó bà N còn thiếu tôi số tiền là 4.550.000 đồng nên tổng 

số tiền bà N còn thiếu tôi là 56.300.000 đồng. Từ khi bà N ngƣng không xổ hụi 

nữa thì tôi và những hụi viên còn lại có đến gặp bà N để yêu cầu bà trả lại tiền 

hụi cho chúng tôi nhƣng bà N hứa và làm biên nhận nợ cho chúng tôi mà không 

trả đƣợc nợ, để kéo dài đến nay. 
 

Nguyện vọng: Tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Trần Văn U, bà 

Phạm Thị N phải trả cho tôi số tiền nợ hụi còn thiếu là 56.300.000đ (Năm mƣơi 

sáu triệu ba trăm nghìn đồng) và trả một lần là hết nợ, còn ông U xin trả dần thì 

tôi không đồng ý. Đồng thời, ông U, bà N không có trả cho tôi số tiền là 

3.000.000 đồng nhƣ ông U trình bày. 
 

Tại bản tự khai đề ngày 08/5/2020 bị đơn ông Trần Văn U trình bày: Vợ tôi 

là bà N có làm chủ hụi nhƣ bà L trình bày là đúng sự thật. Sau đó, vợ tôi ngƣng 

không xổ hụi nữa thì bà L và những hụi viên còn sống có đòi nợ nhiều lần và vợ 

chồng tôi có hứa mà không trả đƣợc nợ. Đồng thời, vợ chồng tôi có làm biên 

nhận nợ với bà L vào ngày 13/3/2019 âl là vợ chồng tôi còn thiếu bà L số tiền 

hụi là 56.300.000 đồng nhƣng đã trả cho bà L đƣợc 3.000.000 đồng, chỉ còn 

thiếu lại 53.300.000 đồng. 
 

Nguyện vọng: Tôi thừa nhận vợ chồng tôi còn số tiền hụi bà L là 

56.300.000 đồng và trả đƣợc 3.000.000 đồng còn lại là 53.300.000 đồng nên tôi 

xin bà L giảm bớt cho vợ chồng tôi còn 45.000.000 đồng, vợ chồng tôi xin trả 

dần số tiền trên mỗi tháng là 500.000 đồng cho đến khi hết nợ. 
 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án đã tuân thủ các thủ tục về 

thụ lý vụ án, xác định đúng quan hệ tranh chấp, tƣ cách đƣơng sự, thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án cũng nhƣ các thủ tục hòa giải, thủ tục tố tụng tại phiên tòa 

là đúng theo qui định. Đối với đƣơng sự nguyên đơn đã tuân thủ đúng theo quy 

định của pháp luật còn bị đơn bà Phạm Thị N không tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, cũng còn một số vi phạm nhƣ: Vi phạm về thời hạn chuẩn 

bị xét xử nên đề nghị Tòa án khắc phục sau này. 
 

Về nội dung vụ án: Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, lời khai của các bên đƣơng sự cũng nhƣ tại phiên tòa hôm nay, đối chiếu với 

các quy định của pháp luật Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 



 

 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị L, buộc ông Trần Văn U và bà 

Phạm Thị N phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà Huỳnh Thị L số tiền là 

56.300.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng: Bà Huỳnh Thị L khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc 

ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N trả số tiền nợ hụi còn thiếu nên quan hệ tranh 

chấp của vụ án là “Tranh chấp kiện đòi nợ hụi” theo quy định tại khoản 3 Điều 
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26 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

Bị đơn ông Trần Văn U vắng mặt tại phiên tòa nhƣng có đơn xin xét xử 

vắng mặt căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành xét xử là phù hợp. 
 

Bị đơn bà Phạm Thị N là bị đơn vắng mặt tại phiên tòa nhƣng đã đƣợc tống 

đạt hợp lệ nên căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử là phù hợp. 
 

[2] Về nội dung: Các đƣơng sự thừa nhận bà Phạm Thị U làm chủ hụi và 

bà Huỳnh Thị L có chơi hụi là đúng sự thật. Xét về thỏa thuận chơi hụi trên là 

một giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa các 

bên phù hợp theo tại Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015 và đƣợc tự nguyện 

thi hành. 
 

Xét yêu cầu của bà Huỳnh Thị L thì thấy rằng: Trong quá trình giải quyết 

vụ án, cũng nhƣ tại phiên tòa thì các đƣơng sự đã thừa nhận là bà N có làm chủ 

hụi và bà L có tham gia chơi hụi do bà N làm chủ là đúng sự thật vì đƣợc ông U 

thừa nhận. Đồng thời, ông U cũng xác định khi bà N ngƣng không xổ hụi nữa thì 

bà L có đến gặp vợ chồng ông để yêu cầu trả nợ nhƣng ông U, bà N hứa mà 

không thực hiện. Mặc khác, ông U, bà N có làm biên nhận với bà L vào ngày 

13/3/2019 âl là bà N, ông U còn thiếu bà L số tiền là 56.300.000 đồng và cam 

kết trả nợ nhƣng ông U, bà N hứa mà không thanh toán tiền cho bà L là vi phạm 

nghĩa trả nợ. Do đó, bà L khởi kiện yêu cầu ông U, bà N trả cho bà số tiền hụi 

còn nợ là 56.300.000 đồng là có cơ sở để HĐXX chấp nhận. 
 

Xét về lời trình bày của ông Trần Văn U thì ông cũng thừa nhận vợ chồng 

ông còn nợ tiền hụi bà L là 56.300.000 đồng nhƣng ông yêu cầu bà L giảm bớt 

còn 45.000.000 đồng và xin trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ. 

Do đó, yêu cầu này của ông U không đƣợc bà L chấp nhận nên buộc bà N, ông 

U phải có nghĩa vụ trả cho bà L số tiền hụi còn thiếu là 56.300.000đ (Năm mƣơi 

sáu triệu ba trăm nghìn đồng đồng) là đúng theo quy định của pháp luật. 
 

Đối với bà Phạm Thị N, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Tòa án trực 

tiếp đến nhà bà N tống đạt các văn bản tố tụng đúng theo qui định của pháp luật 

và ông U chồng bà N cũng nhận các văn bản của Tòa án. Đồng thời, yêu cầu bà 

đến Tòa án để làm các văn bản gửi cho Tòa án nhƣng bà không đến Tòa án làm 

văn bản gửi cho Tòa án nên không có căn cứ để xem xét ý kiến của bà. Từ đó, 

cho thấy bà N đã biết đƣợc nội dung yêu cầu khởi kiện của bà L. Do vậy, HĐXX 

thống nhất xét xử vắng mặt bà theo qui định của pháp luật. 



 

 

 

 Đồng thời, ông U cho rằng vợ chồng ông đã trả cho bà L đƣợc số tiền 

3.000.000 đồng nhƣng bà L không thứa nhận và ông U không có chứng cứ gì 

chứng minh là có trả cho bà L số tiền này. Mặc khác, Tòa án cũng thông báo cho 

ông U, bà N cung cấp chứng cứ để chứng minh cho việc mình đã trả cho bà L số 

tiền là 3.000.000 đồng nhƣng ông bà không cung cấp chứng cứ để chứng minh 

là ông bà đã trả cho bà L số tiền là 3.000.000 đồng nên lời trình bày này của ông 

U cũng không có căn cứ chấp nhận. 

 

 Tại phiên tòa, sau khi nghe lời trình bày của nguyên đơn và đại diện 

Viện kiểm sát có quan điểm chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, xét đề 
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nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 
 

Do đó, buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải có trách nhiệm trả cho 

bà Huỳnh Thị L số tiền hụi còn nợ là 56.300.000đ (Năm mƣơi sáu triệu ba trăm 

nghìn đồng) là có căn cứ, đúng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự 

năm 2015. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (Đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

[5] Về án phí DSST: Bà Huỳnh Thị L thuộc hộ nghèo nên áp dụng điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Do đó, bà Huỳnh Thị L đƣợc miễn nộp tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch là: 56.300.000đ x 5% = 2.815.000đ (Hai triệu tám trăm mƣời lăm nghìn 

đồng). 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 11, Điều 471 và Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 

2015; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 Xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị L đối với 

ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N. 

 

Buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải trả cho bà Huỳnh Thị L số tiền 

là 56.300.000đ (Năm mƣơi sáu triệu ba trăm nghìn đồng). 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (Đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án 



 

 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

 Về án phí DSST: Là 2.815.000đ (Hai triệu tám trăm mƣời lăm nghìn 

đồng) buộc ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N phải nộp. 

 

Bà Huỳnh Thị L thuộc hộ nghèo nên áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Do đó, bà Huỳnh Thị L đƣợc miễn nộp tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

 

3. Báo cho bà Huỳnh Thị L biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án ngày 03/9/2020. 
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Ông Trần Văn U, bà Phạm Thị N có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật 

định là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự và Điều 7, Điều 7a và Điều 7b Luật Thi hành án dân sự sửa 

đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 

 Đƣơng sự; 

 VKSND huyện Gò Quao; 

 

 Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

Trần Hoài Thanh 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA 

HUYỆN GÕ QUAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
     

Bản án số: 47/2020/DS-ST    

Ngày: 03-9-2020    

“V/v Tranh chấp nợ hụi”    

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn. 

 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh; 
 

Bà Vũ Thị Đào. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Bà 

Thị Xà Ly – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 03 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 21/2020/TLST-DS, ngày 

21/02/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

40/2020/QĐXXST-DS, ngày 28 tháng 7 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

32/QĐST-DS ngày 18/8/2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trƣơng Thị C - sinh năm 1958 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U - sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt) và bà Phạm 

Thị N - sinh năm 1973 (vắng mặt); 

 

Cùng địa chỉ: Ấp Ph, xã V, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn 

chị Trương Thị C trình bày: 
 

Thời gian vào năm 2015, bà có tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Phạm Thị N 

và ông Trần Văn U làm chủ hụi, cụ thể các dây hụi nhƣ sau: 
 

Dây hụi 500.000 đồng áp ngày 15/8/2015 âm lịch có 34 chân, bà tham gia 01 

chân. Dây hụi 500.000 đồng áp ngày 09/02/2016 âm lịch có 36 chân, bà tham gia 01 

chân. Dây hụi 1.000.000 đồng áp vào ngày 15/10/2017 âm lịch có 15 chân, bà tham 

gia 02 chân. 
 

Sau khi mãn hụi, thì bà cùng vợ chồng ông U, bà N gặp nhau thỏa thuận 04 chân 

hui trên đã mãn và tính tiền thì vợ chồng bà N còn nợ bà là 45.000.000 đồng, vợ 

chồng bà N, ông U có làm biên nhận cho bà giữ. 
 

Sau khi tính toán làm biên nhận xong thì vợ chồng bà N không trả nợ cho bà. 
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Từ đó bà trực tiếp đến nhà đòi nhiều lần thì vợ chồng bà N cũng chỉ hứa hết lần này 

đến lần khác chứ không có trả cho bà cho đến nay. 
 

Do vậy, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm Thị N và ông Trần Văn U 

phải trả cho bà số tiền hụi là 45.000.000đ (Bốn mƣơi lăm triệu đồng), trả một lần, 

ngoài ra bà không yêu cầu gì thêm. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Bản tự khai ngày 

08/5/2020, bị đơn ông Trần Văn U trình bày: 
 

Ông U thừa nhận bà Trƣơng Thị C có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông làm 

chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ bà C trình bày là đúng. Ông cũng 

thừa nhận số tiền hụi hiện nay vợ chồng ông còn nợ bà C là 45.000.000 đồng và đồng 
 

 trả cho bà C số tiền này nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 500.000đ cho đến khi hết nợ 

và xin bà C giảm bớt số vốn xuống còn 35.000.000 đồng. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi thụ lý 

đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng theo quy 

định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn là bà N không thực hiện đúng 

quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự 

2015, Điều 18 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính Phủ về họ, 

hụi, biêu, phƣờng. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trƣơng Thị C, buộc 

bà Phạm Thị N và ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho bà C số tiền nợ hụi là 

45.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn vẹn 

chứng cứ Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Trƣơng Thị C cho 

rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên bà khởi kiện bà Phạm Thị 

N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải quyết là 

đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015. 

 



 

 

Bị đơn ông Trần Văn U vắng mặt tại phiên tòa nhƣng có đơn xin xét xử vắng 

mặt căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến 

hành xét xử là phù hợp. 

 

Bị đơn bà Phạm Thị N là bị đơn vắng mặt tại phiên tòa nhƣng đã đƣợc tống đạt 

hợp lệ nên căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành xét xử là phù hợp. 

 

 Về nội dung: Thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, giữa bà Trƣơng Thị C 

với bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, 

ông U làm chủ hụi, bà C là thành viên trong các dây hụi. Quá trình chơi hụi, bà C 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi của mình cho đến khi vợ chồng bà N ngƣng xổ 

hụi. Tuy nhiên, từ khi ngƣng xổ hụi đến nay, vợ chồng bà N vẫn chƣa giao tiền hụi 
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đầy đủ cho bà C nên bà C khởi kiện đòi lại số tiền nợ hụi 45.000.000đ. Xét về nội 

dung và hình thức hợp đồng góp hụi nhƣ trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và 

phù hợp theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành. 
 

 Xét yêu cầu của bà C buộc vợ chồng bà N, ông U phải trả số tiền nợ hụi là 

45.000.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, ông U thừa nhận vợ chồng ông còn nợ lại bà 

C số tiền hụi là 45.000.000 đồng nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 500.000đ cho đến khi 

hết nợ và xin bà C giảm bớt số vốn còn lại là 35.000.000 đồng. HĐXX thấy rằng, bà 

N, ông U không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả nợ dần, giảm 

bớt số vốn của ông cũng không đƣợc bà C đồng ý cho nên cần chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà C và buộc bà N, ông U có nghĩa vụ thanh toán số nợ hụi 45.000.000 

đồng cho bà C là phù hợp. 

 

 Xét ý kiến đề nghị của đại diện Viện Kiểm Sát là có căn cứ phù hợp với 

nhận định, đánh giá của HĐXX nên chấp nhận toàn bộ. 
 

[5] Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm là 2.250.000đ (45.000.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện này. 
 

Bà Trƣơng Thị C đƣợc nhận lại số tiền 1.125.000 đồng mà bà đã nộp tạm ứng 

án phí trƣớc đây theo biên lai thu số 0008778, ngày 21/02/2020 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Gò Quao. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39 và Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; Áp 

dụng vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18 Nghị định 

19/2019/NĐ-CP, ngày 19/2/2019 về họ, hụi, biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
 

phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trƣơng Thị C. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho bà Trƣơng Thị C số 

tiền 45.000.000đ (Bốn mƣơi lăm triệu đồng). 
 



 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà C cho đến khi thi hành xong tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 2.250.000đ (Hai triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng). 
 

Bà Trƣơng Thị C đƣợc nhận lại số tiền 1.125.000 đồng (một triệu, một trăm, 

hai mƣơi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0008778, ngày 21/02/2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 03/9/2020). Đƣơng sự vắng mặt tại 
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phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án 

hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

“Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi hành án dân sự và 

các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu thi 

hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 
 

Nơi nhận: 

 

-TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện Gò Quao; 

 Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

 

 Các đương sự; 

 Lưu hồ sơ vụ án; 

 

Trần Văn Tôn 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TỈNH LONG AN 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bản án số: 301/2020/DS-PT 
 

Ngày: 26/8/2020 

Về việc “Tranh chấp về góp 
 

hụi” 
 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Ông Lƣu Văn Uẩn 
 

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Ngọc Yến 

Ông Nguyễn Văn Thu 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh – Thƣ ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Long An. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Kim Chung - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 285/2020/TLPT-DS ngày 

19/6/2020 về việc “Tranh chấp về góp hụi”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 06/5/2020 của Toà án 

nhân dân huyện Châu Thành bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 303/2020/QĐ-PT ngày 

08/7/2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1972; 

Địa chỉ: Ấp T, xã B, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 



 

 

 

 Bị đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1964; 
 

Địa chỉ: Số 431/4, ấp X, xã T, huyện C, tỉnh Long An. 
 

 Người kháng cáo: Bị đơn là bà Nguyễn Thị N. 

(Ông Q và bà N đều có mặt) 
 

NHẬN THẤY: 
 

 Nguyên đơn ông Nguyễn Văn Q là trình bày: Giữa ông và bà N có quá 

trình chơi hụi cụ thể nhƣ sau: 
 

Ông là chủ hụi của dây hụi mở ngày 21 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày 25 

tháng 3 năm 2017 Âm lịch), loại hụi 2.000.000đ (hai triệu đồng), một tháng khui 



 

 

hụi một lần, ông hƣởng hoa hồng số tiền là 1.000.000đ cho một kỳ khui hụi. 

Tiền đóng cho một kỳ hụi: Nếu hụi chết thì đóng 2.000.000đ, còn hụi sống thì 

đóng tiền theo cách thức lấy 2.000.000đ trừ số tiền ngƣời hốt hụi trúng, nhƣng 

bỏ hụi ít nhất là 400.000đ gồm có 27 phần. Mãn hụi là ngày 25 tháng 5 năm 

2019 Âm lịch. Bà N tham gia 2 phần. Bà N hốt hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

Lần thứ nhất: bà N hốt hụi ngày 15 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 

7 năm 2017 Âm lịch), số tiền hốt là 28.090.000đ. Tại thời điểm bà N hốt hụi là 4 

kỳ hụi chết, số tiền là 8.000.000đ, tiền hụi sống ông giao cho bà N là 

20.090.000đ, 22 kỳ hụi sống, số tiền hụi sống của mỗi phần là 913.000đ. 
 

Lần thứ hai: Bà N hốt hụi ngày 10 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng 

02 năm 2018 Âm lịch), số tiền là 35.900.000đ. Tại thời điểm bà N hốt hụi là 12 

kỳ hụi chết, số tiền là 24.000.000đ, tiền hụi sống ông giao cho bà N là 

11.900.000đ, 14 kỳ hụi sống, tiền hụi sống của một phần là 850.000đ. 
 

Sau khi hốt hụi, ông gặp bà N lấy tiền hụi thì bà N cho rằng bà chơi hụi 

dùm bà Linh nên kêu ông vào nhà bà Linh lấy tiền hụi, ông không đồng ý vì ông 

chơi hụi với bà N nên yêu cầu bà N trả tiền hụi chết. Bà N không đóng hụi chết 

từ tháng 11 năm 2018 Âm lịch nên bà N còn nợ 7 kỳ hụi chết với số tiền 

28.000.000đ. Do đó, ông yêu cầu bà N trả cho ông số tiền 28.000.000đ. Đồng 

thời, yêu cầu bà N trả tiền lãi, tính từ ngày 25 tháng 11 năm 2018 Âm lịch cho 

đến ngày 25 tháng 12 năm 2019 là 13 tháng, với tiền lãi là 28.000.000đ x 

1,5%tháng x 13 tháng = 5.460.000đ. Đồng thời, yêu cầu bà N trả tiền một lần, 

hạn cuối cùng trả toàn số tiền là ngày 11 tháng 4 năm 2020. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Q thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu 

bà N trả tiền hụi, cụ thể nhƣ sau: 
 

Phần hụi bà N hốt ngày 25 tháng 7 năm 2017 Âm lịch, một kỳ hụi sống 

đóng số tiền là 913.000đ, bà N còn nợ 7 kỳ hụi nên yêu cầu số tiền là 

913.000đ/kỳ x 7 kỳ = 6.391.000đ. 
 

Phần hụi bà N hốt vào ngày 25 tháng 02 năm 2018 Âm lịch, một kỳ hụi 

sống đóng số tiền là 850.000đ, bà N còn nợ 7 kỳ hụi nên yêu cầu bà N trả số hụi 

tiền là 850.000đ/kỳ x 7 kỳ = 5.950.000đ, tổng tiền hụi gốc là: 12.341.000đ. 

Đồng thời, yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi là 0,83%/tháng, thời gian tính lãi là từ 

khi mãn hụi đến ngày khởi kiện, 7 tháng với số tiền là: 12.341.000đ x 0,83% 

/tháng x 7 tháng = 717.012đ. Tổng số tiền ông Q yêu cầu bà N trả cho ông là 

13.058.012đ. 
 

 Bị đơn bà Nguyễn Thị N trình bày: Bà thống nhất với nội dung ông 

Nguyễn Văn Q trình bày đối với dây hụi mở ngày dây hụi mở ngày 21 tháng 4 



 

 

năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 3 năm 2017 Âm lịch), bà có tham gia chơi hụi 2 

phần và đã hốt hụi cụ thể nhƣ sau: 
 

Lần thứ nhất: Bà hốt hụi ngày 15 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 7 

năm 2017 Âm lịch), số tiền hốt là 28.090.000đ, ông Q đã giao đủ tiền hụi cho 

bà. Tại thời điểm bà hốt hụi là 4 kỳ hụi chết, số tiền là 8.000.000đ, tiền hụi sống 
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là 20.090.000đ, 22 kỳ hụi sống, hụi sống đóng một lần cho một phần là 

913.000đ. 
 

Lần thứ hai: Bà hốt hụi ngày 10 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng 02 

năm 2018 Âm lịch), số tiền hụi ông Q giao cho bà là 35.900.000đ. Tại thời điểm 

hốt hụi là 12 kỳ hụi chết, số tiền hụi chết là 24.000.000đ, tiền hụi sống là 

11.900.000đ, 14 kỳ hụi sống, hụi sống đóng cho một lần cho một phần là 

850.000đ. 
 

Sau khi hốt hụi bà đã đóng hụi chết đầy đủ cho ông Q hàng tháng nhƣng 

khi bà đóng hụi chết cho ông Q không có biên bản giao nhận tiền, các lần đóng 

hụi bà trực tiếp giao tiền cho ông Q, không có ai chứng kiến. Do đó, yêu cầu của 

ông Q, bà không đồng ý. Hụi bà chơi với ông Q không có chơi giùm ai, hụi chết 

bà đã đóng đầy đủ cho ông Q. 
 

Vụ án đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện Châu Thành hòa giải nhƣng không 

thành. 
 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 06/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành đã căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 161, Điều 271 và Điều 273, Điều 

244 của Bộ luật tố tụng Dân sự; các Điều 357, Điều 468 và Điều 471 của Bộ luật 

dân sự; khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về 

hụi, họ, biêu, phƣờng; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Q về việc buộc bà 

Nguyễn Thị N trả tiền hụi. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị N có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Q tổng số tiền 

là 13.058.012đ (mƣời ba triệu không trăm năm mƣơi tám nghìn mƣơi hai đồng), 

trong tiền gốc là 12.341.000đ (mƣời hai triệu ba trăm bốn mƣơi mốt nghìn đồng) 

và tiền lãi là 717.012đ (bảy trăm mƣời bảy nghìn mƣời hai đồng). 
 

Đình chỉ một phần yêu cầu của ông Q về yêu cầu bà N trả tiền một phần 

hụi. 
 

Về án phí: Ông Q không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, ông Q đã nộp 

tiền tạm ứng án phí với số tiền là 1.155.000đ (một triệu một trăm năm mƣơi lăm 

nghìn đồng), theo biên lai số 0000275 ngày 20 tháng 02 năm 2020 của cơ quan 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đƣợc nhận lại. 
 



 

 

Bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số tiền là 

652.900đ (sáu trăm năm mƣơi hai nghìn chín trăm đồng), có nghĩa vụ nộp tại cơ 

quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 
 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên quyền, thời hạn kháng cáo, quyền yêu cầu 

thi hành án, nghĩa vụ thi hành án và thời hiệu thi hành án theo Luật Thi hành án 

dân sự. 
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Ngày 21/5/2020, bị đơn bà Nguyễn Thị N kháng cáo không đồng ý bản án 

sơ thẩm, đề nghị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

Nhận thấy, tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên dơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện, ngƣời kháng cáo không rút yêu cầu kháng cáo, các đƣơng sự không 

thỏa thuận đƣợc với nhau về việc giải quyết vụ án. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu: Về thủ tục: 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử và ngƣời tham gia tố tụng tuân 

thủ đúng qui định về thủ tục tố tụng. Kháng cáo của bà N trong hạn luật định, 

đúng thủ tục, Tòa án thụ lý giải quyết theo trình tự phúc thẩm là có căn cứ. Về 

nội dung: Ông Q khởi kiện yêu cầu bà N phải trả 07 phần hụi chết chƣa đóng có 

cung cấp nhiều lời khai của những hụi viên trong dây hụi xác nhận có biết bà N 

còn nợ ông Q 07 phần hụi chết nhƣ ông Q trình bày, những ngƣời này phù hợp 

với danh sách hụi viên ông Q cung cấp cũng nhƣ thừa nhận của bà N, nên Tòa 

án cấp sơ thẩm tuyên buộc bà N phải trả cho ông Q 07 phần hụi chết và tiền lãi 

là có cơ sở. Bà N kháng cáo nhƣng không cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh 

đã trả 07 phần hụi chết cho ông Q nên không có cơ sở để chấp nhận. Đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị N trong hạn luật định, đúng thủ tục 

nên đƣợc xem xét lại theo trình tự phúc thẩm. 

 

 Ông Q xác định bà N còn nợ tiền hụi với 07 kỳ hụi chết nhƣng chỉ yêu 

cầu trả tiền hụi gốc với số tiền 12.341.000đ và yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi là 

0,83%/tháng, thời gian tính lãi là từ khi mãn hụi đến ngày khởi kiện, 07 tháng 

với số tiền là 717.012đ. Tổng số tiền ông Q yêu cầu bà N trả cho ông là 

13.058.012đ. Bà N đã thừa nhận có tham gia chơi hụi, hốt hụi có nhận tiền hụi 

nhƣ ông Q trình bày là đúng nhƣng bà N cho rằng đã đóng đủ 07 kỳ hụi chết cho 

 

ông Q. 

 

 Trong quá trình chơi hụi, ông Q và bà N đều khai thống nhất là chỉ khi 

giao tiền hụi ông Q mới lập biên nhận, còn khi nhận tiền đóng hụi sống hoặc hụi 

chết thì ông Q không có làm biên nhận hoặc cho ký nhận mà chỉ ghi vào sổ theo 

dõi riêng của ông Q. 

 

 Ông Q cho rằng bà N còn nợ 07 kỳ hụi chết, bà N cho rằng đã đóng đầy 

đủ cho ông Q. Tuy nhiên những ngƣời chơi hụi chung với bà N xác nhận là biết 

bà N còn nợ ông Q 07 kỳ hụi chết nhƣ bà Nguyễn Thị Lệ H, bà Phạm Thị Kim 



 

 

D, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Kim T. Lời trình bày đã đóng đủ 07 kỳ 

hụi chết của bà N không đƣợc ông Q thừa nhận. Bà N không có cung cấp đƣợc 

tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình là đúng. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm xử buộc bà N phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Q tiền hụi gốc và 

tiền lãi với số tiền 13.058.012đ là có cơ sở. 
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 Bà N kháng cáo không đồng ý án sơ thẩm, nhƣng ngoài lời trình bày 

cũng không cung cấp thêm đƣợc tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh đã đóng 

xong 07 kỳ hụi chết nhƣ đã trình bày. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không có 

căn cứ để chấp nhận theo yêu cầu kháng cáo của bà N. Cần bác kháng cáo của 

bà N. 
 

[6] Do đó, cần áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuyên giữ 

y bản án dân sự sơ thẩm, buộc bà Nguyễn Thị N có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn 

Văn Q tiền hụi gốc là số tiền là 12.341.000đ, tiền lãi là 717.012đ, tổng số tiền là 

13.058.012đ. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm số tiền 652.900đ. Ông Q không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà N kháng cáo nhƣng không đƣợc chấp 

nhận nên phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, 
 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị N. 
 

Giữ y bản án dân sự sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 06/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An. 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 161, Điều 271 và Điều 273, Điều 244 của Bộ luật tố tụng Dân sự; 
 

 

Áp dụng các Điều 357, Điều 468 và Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính Phủ 

về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Q về việc buộc bà 

Nguyễn Thị N trả tiền hụi. 
 



 

 

Buộc bà Nguyễn Thị N có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Q tổng số tiền 

là 13.058.012đ (Mười ba triệu không trăm năm mươi tám nghìn mười hai đồng), 

trong đó tiền gốc là 12.341.000đ (Mười hai triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn 

đồng) và tiền lãi là 717.012đ (Bảy trăm mười bảy nghìn mười hai đồng). 
 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời 

phải thi hành án chậm trả số tiền nêu trên, thì phải trả lãi phát sinh trên số tiền 

chậm trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả, tại thời điểm thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 
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Đình chỉ một phần yêu cầu của ông Q về yêu cầu bà N trả tiền một phần 
 

hụi. 
 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Ông Q không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho ông Q 

1.155.000đ (Một triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng) tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0000275 ngày 20 tháng 

02 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 
 

Bà Nguyễn Thị N phải chịu 652.900đ (Sáu trăm năm mươi hai nghìn chín 

trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nƣớc. 
 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị N phải chịu 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự phúc thẩm nhƣng đƣợc khấu trừ vào 

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên 

lai thu tạm ứng số 0000416 ngày 22/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Châu Thành và đã nộp xong. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguỵên 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Án xử phúc thẩm công khai có hiệu lực pháp luật thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

 TANDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

 VKSND tỉnh Long An; 

 TAND huyện Châu Thành; 

 Chi cục THADS huyện Châu Thành; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu HS; AV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TỌA 

 

 

Lƣu Văn Uẩn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 02/2020/DS-PT 
 

Ngày: 02/01/2020 

V/v tranh chấp về hụi 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Hƣơng 
 

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thảo 
 

Bà Trịnh Thị Ánh 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh – Thƣ ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 
 

Trong các ngày 24 tháng 12 năm 2019 và ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại 

phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 668/2018/TLPT-DS ngày 21 tháng 12 năm 2018 về 

việc “Tranh chấp về hụi”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 1462/2018/DS-ST ngày 02 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân Quận Y bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 4892/2019/QĐ-PT ngày 

15 tháng 10 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 9282/2019/QĐ-

PT ngày 08/11/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 

11016/2019/QĐ-PT ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh giữa các đƣơng sự: 
 



 

 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1951; địa chỉ: Số 62/113/3, 

đƣờng T, Tổ 74, Khu phố 4B, Phƣờng X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh (có 

mặt). 
 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Nhật T – Luật sƣ Văn phòng Luật sƣ V thuộc Đoàn luật sƣ Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt). 
 

2. Bị đơn: 
 

2.1. Bà Nguyễn Thị Minh H1, sinh năm 1965 (vắng mặt); 
 

2.2. Ông Trần Văn K, sinh năm 1963 (vắng mặt); 



 

 

Cùng địa chỉ: Số 62/107
A

 đƣờng T, Phƣờng X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
 

3. Người làm chứng: 
 

3.1. Ông Trần Văn H2, sinh năm 1953; địa chỉ : Số 62/37, đƣờng T, 

Phƣờng X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 
 

3.2. Ông Trần Quốc H3, sinh năm 1967; địa chỉ : Số 62/113/22A, đƣờng T, 

Phƣờng X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 
 

3.3. Ông Trần Quốc Ph, sinh năm 1967; địa chỉ : Số 62/113/22A, đƣờng T, 

Phƣờng X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 
 

- Ngƣời kháng cáo: Bà Nguyễn Thị D – nguyên đơn. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong Đơn khởi kiện đề ngày 14/10/2016, các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn - bà Nguyễn Thị D trình bày: 
 

Bà có tham gia chơi hụi tháng do bà Nguyễn Thị Minh H1 và ông Trần 

Văn K tổ chức. Cách thức chơi nhƣ sau: Hằng tháng ngƣời chơi hụi nộp tiền cho 

chủ hụi và ngƣời hốt lãi suất cao thì đƣợc bà chủ hụi cho nhận tiền. Bà tham gia 

chơi hụi tất cả là 7 dây, cứ 5 ngày là khui một dây. 
 

 Dây thứ nhất: 3.000.000 đồng khui ngày 05/10/2015, cứ mỗi tháng vào 

ngày 05 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 20 ngƣời chơi. Bà đã tham gia 

đƣợc 12 tháng, tính đến ngày 05/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, ông 

K là 36.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ hai: 3.000.000 đồng khui ngày 20/01/2015, cứ mỗi tháng vào 

ngày 20 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 24 ngƣời chơi. Bà đã tham gia 

đƣợc 21 tháng, tính đến ngày 20/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, ông 

K là 63.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ ba: 3.000.000 đồng, bắt đầu khui ngày 15/12/2014, cứ mỗi tháng 

vào ngày 15 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 24 ngƣời chơi. Bà đã tham 

gia đƣợc 22 tháng, tính đến ngày 15/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, 

ông K là 66.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ tƣ: 3.000.000 đồng, bắt đầu khui ngày 30/11/2015, cứ mỗi tháng 

vào ngày 30 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 20 ngƣời chơi. Bà đã tham 



 

 

gia đƣợc 10 tháng, tính đến ngày 30/8/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, 

ông K là 30.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ năm: 5.000.000 đồng, bắt đầu khui ngày 10/6/2016, cứ mỗi tháng 

vào ngày 10 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 22 ngƣời chơi. Bà đã tham 

gia đƣợc 4 tháng, tính đến ngày 10/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, 

ông K là 20.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ sáu: 5.000.000 đồng, bắt đầu khui ngày 01/4/2015, cứ mỗi tháng 

vào ngày 01 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 22 ngƣời chơi. Bà đã tham 
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gia đƣợc 18 tháng, tính đến ngày 01/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, 

ông K là 90.000.000 đồng. 
 

 Dây thứ bảy: 5.000.000 đồng, bắt đầu khui ngày 15/01/2016, cứ mỗi 

tháng vào ngày 15 hàng tháng là khui hụi. Dây hụi này có 20 ngƣời chơi. Bà đã 

tham gia đƣợc 9 tháng, tính đến ngày 15/9/2016 tổng số tiền bà đã đóng cho bà 

H1, ông K là 45.000.000 đồng. 
 

Nhƣ vậy, tổng số tiền bà đã đóng cho bà H1, ông K là 350.0000.000 đồng. 

Trong quá trình chơi, bà chƣa hốt hụi lần nào. Đến ngày 24/9/2016, thì bà H1 và 

ông K bỏ trốn, các dây hụi ngƣng lại. Bà có liên lạc với bà H1 và ông K thì họ 

trả đƣợc cho bà số tiền 100.000.000 đồng, còn lại 250.000.000 đồng không trả 

cho đến nay. Do đó, bà yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh H1 

và ông Trần Văn K phải trả lại cho bà số tiền 250.000.000 (Hai trăm năm mƣơi 

triệu) đồng làm một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Bà không yêu cầu 

bà H1 và ông K phải trả lãi trên số tiền 250.000.000 đồng. 
 

Theo lời trình bày của người làm chứng ông Trần Văn H2 tại Bản tự khai 

ngày 14/3/2017 và tại Biên bản lấy lời khai ngày 16/8/2018: Ông H2 có chơi hụi 

vào thời gian từ năm 2000 cho đến thời điểm bà H1 và ông K bỏ trốn khỏi địa 

phƣơng khoảng tháng 9/2016 nên ông biết bà D có chơi hụi chỗ vợ chồng ông K 
 

– bà H1. Ông không rõ ông chơi bao nhiêu dây hụi và không nắm số lƣợng 

thành viên nhƣng ông có biết một số ngƣời chung xóm có chơi cùng dây nhƣ bà 

D, cô A, thằng Đ, Ph, chú B, cô N, chị C (ông chỉ biết tên không biết rõ họ tên 

và địa chỉ ở đâu) và một số ngƣời trên điện thoại của bà H1 nhƣng ông không 

biết chính xác là những ai. Ông không biết bà D chơi bao nhiêu dây hụi. Trƣớc 

khi ông K - bà H1 bỏ trốn khỏi địa phƣơng thì có trả cho ông 100.000.000 đồng 

trong khi đó vợ chồng ông K - bà H1 nợ tiền chơi hụi của ông là 650.000.000 

đồng, hiện còn nợ lại 550.000.000 đồng. Do ông không có giấy tờ gì thể hiện là 

ông K - bà H1 nợ tiền ông nên ông chƣa nộp đơn khởi kiện ông K - bà H1 tại 

Tòa. Theo ông đƣợc biết số tiền mà ông K - bà H1 nợ bà D là 350.000.000 đồng, 

ông K - bà H1 đã trả cho bà D 100.000.000 đồng hiện còn nợ lại 250.000.000 

đồng (việc này là do bà D nói lại cho ông biết). Ông không biết rõ bà D chơi hụi 

từ khi nào, chỉ biết bà D chơi hụi sau ông mấy năm. Ông cũng không rõ bà D 

đóng bao nhiêu tiền. Ông khẳng định ông chỉ biết bà D có tham gia chơi hụi 

giống nhƣ ông nhƣng không rõ bà D chơi bao nhiêu dây hụi, mỗi một dây bà D 

chơi bao nhiêu phần và mỗi một phần là bao nhiêu tiền. Tại Đơn xin xác nhận 

ngày 14/11/2017 của ông có nội dung: “Theo số tiền đóng vào của từng dây hụi 

thì bà D đã đóng cho bà H1, ông K tổng cộng là 281.590.000 đồng, tổng cộng cả 

gốc lẫn lãi là 350.000.000 đồng”, nội dung này là do bà D nói cho ông biết. 
 



 

 

Theo lời trình bày của người làm chứng ông Trần Quốc H3 tại Bản tự khai 

ngày 14/3/2017: Ông biết bà D có chơi hụi trong các dây hụi do ông K - bà H1 

tổ chức; thời gian không nhớ rõ. Ông xác nhận bà D là một trong những ngƣời 

chơi hụi có cả ông. Đến khoảng tháng 9/2016 thì ông K - bà H1 bán nhà và bỏ 

trốn khỏi địa phƣơng từ đó các dây hụi dừng lại. Ông không biết số tiền hụi thực 

tế mà ông K - bà H1 nợ bà D là bao nhiêu, nhƣng ông xác nhận bà D có chơi 
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hụi. Thực tế, ông K - bà H1 cũng còn nợ ông là 49.000.000 đồng. Việc bà D 

khởi kiện ông K - bà H1 về việc tranh chấp hụi số tiền 250.000.000 đồng ông 

không có ý kiến gì và ông đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của 

pháp luật. 
 

Theo lời trình bày của người làm chứng ông Trần Quốc Ph tại bản tự khai 

ngày 14/3/2017: Ông biết bà D có chơi hụi trong dây hụi của vợ chồng ông K - 

bà H1 tổ chức, thời gian từ năm 2014 đến khoảng tháng 9/2016. Ông xác nhận 

bà D là một trong những ngƣời chơi hụi có cả ông cùng chơi. Đến khoảng tháng 

9/2016 thì ông K - bà H1 bán nhà, bỏ trốn khỏi địa phƣơng từ đó các dây hụi 

dừng lại. Ông không biết số tiền thực tế mà ông K - bà H1 nợ bà D là bao nhiêu 

nhƣng ông xác nhận bà D có chơi hụi. Thực tế ông K - bà H1 còn nợ ông là 

139.000.000 đồng. Việc bà D khởi kiện ông K - bà H1 về việc tranh chấp hụi số 

tiền 250.000.000 đồng ông không có ý kiến gì và ông đề nghị Tòa án giải quyết 

vụ án theo quy định của pháp luật. 
 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 1462/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 của Tòa 

án nhân dân Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: 
 

 Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị D về việc yêu cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Minh H1 và ông Trần Văn K phải 

trả số tiền nợ hụi còn thiếu 250.000.000 (Hai trăm năm mƣơi triệu) đồng. 

 

 Hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 37/2017/QĐ-

BPKCTT ngày 21/3/2017 về việc cấm xuất cảnh đối với ông Trần Văn K và bà 

Nguyễn Thị Minh H1. 
 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và nghĩa vụ thi hành án của 

các đƣơng sự. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn – bà Nguyễn Thị D có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện và đơn 

kháng cáo, bị đơn vắng mặt. 
 

Ngƣời kháng cáo – bà Nguyễn Thị D trình bày: Bà kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm, thay đổi yêu cầu khởi kiện yêu cầu ông K bà H1 trả cho bà nợ gốc và lãi 

là 200.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét nếu có cơ sở sửa 

án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà, buộc ông Trần Văn K và 

bà Ngyễn Thị Minh H1 trả cho bà số tiền hụi chƣa hốt gồm gốc và lãi là 

200.000.000 đồng, trƣờng hợp không chấp nhận thì yêu cầu hủy bản án sơ thẩm. 
 



 

 

 kiến của ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà 

Nguyễn Thị D chơi 7 dây hụi do Nguyễn Thị Minh H1 và Trần Văn K làm chủ 

hụi, bà đã đóng tổng cộng 281.590.000 đồng, bà H1 ông K đã trả 100.000.000 

đồng, còn lại 181.590.000 đồng tiền gốc. Bà D có các chứng cứ chứng minh 

việc chơi hụi nhƣ: Tờ viết tay “Hụi H1 chị D chơi” đã đƣợc Tòa án nhân dân 

Quận Y giám định xác định chữ ký và chữ viết tên Nguyễn Thị Minh H1 là của 

bà H1; trƣớc khi khởi kiện bà D đã làm đơn và có xác nhận của Công an và Ủy 
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ban nhân dân phƣờng X, Quận Y thể hiện bà D có chơi hụi; có nhiều văn bản thể 

hiện số tiền còn nợ là 250 triệu đồng có xác nhận của những ngƣời cùng chơi 

hụi, đơn xin ngăn chặn, đơn gửi công an, Ủy ban nhân dân phƣờng … có cơ sở 

xác định bà D có chơi hụi và bà H1, ông K còn nợ bà D 250.000.000 đồng. 

Ngoài ra, cấp sơ thẩm có một số sai sót nhƣ sau: Có 2 quyết định trƣng cầu giám 

định có nội dung khác nhau, tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào quyết định nào để 

giám định; xác minh thu thập chứng cứ có 3 thông báo yêu cầu cung cấp chứng 

cứ của 3 thẩm phán khác nhau ký, vậy ai là thẩm phán đƣợc phân công giải 

quyết vụ án, không đảm bảo nguyên tắc tố tụng một thẩm phán giải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà D yêu cầu bị đơn phải trả số tiền 200.000.000 đồng 

gốc và lãi là hợp lý. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn 200.000.000 đồng gốc 

và lãi, trƣờng hợp không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn thì đề nghị hủy bản 

án sơ thẩm. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: Trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử phúc thẩm và các đƣơng sự đã thực hiện thủ tục, trình tự 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 Về nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 1462/2018/DS-

ST ngày 02/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng, bị đơn – bà Nguyễn Thị Minh H1 và ông Trần Văn K đã 

đƣợc Tòa án niêm yết hợp lệ Quyết định xét xử phúc thẩm và Quyết định hoãn 

phiên tòa phúc thẩm nhƣng không có mặt tại phiên tòa; ngƣời làm chứng – ông 

Trần Quốc Ph và ông Trần Quốc H3 vắng mặt tại phiên tòa và đã có lời khai 

trực tiếp tại Tòa án; do đó, căn cứ vào Điều 229 và khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án. 
 

Trong quá trình giải quyết và xét xử sơ thẩm, bị đơn – ông Trần Văn K và 

bà Nguyễn Thị Minh H1 vắng mặt, Tòa cấp sơ thẩm đã thực hiện việc xác minh 

nơi cƣ trú của bị đơn, thực hiện tống đạt, niêm yết hợp lệ đầy đủ các văn bản tố 

tụng cho bị đơn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự; do đó, cấp sơ 

thẩm xét xử vắng mặt bị đơn là phù hợp quy định của pháp luật. 
 



 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn có yêu cầu giám định tài liệu là một 

văn bản có chữ viết và chữ số mà nguyên đơn cho rằng do bị đơn bà Nguyễn Thị 

Minh H1 viết ra tại một tờ giấy viết tay có tiêu đề “Hụi H1 chị D chơi” đề ngày 

12-7-2019. Hội đồng xét xử đã tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm và ra quyết định 

trƣng cầu giám định, theo Kết luận giám định số 3750/C09B ngày 17/9/2019 của 

Viện Khoa học Hình sự - Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí 
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Minh thì không đủ cơ sở kết luận chữ số và chữ viết trên tài liệu trƣng cầu giám 

định với chữ viết trên tài liệu làm mẫu so sánh đứng tên Nguyễn Thị Minh H1 

trên Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất đề ngày 04/10/2016 

(bản lƣu tại Văn phòng Công chứng P) là có phải do cùng một ngƣời viết ra hay 

không. Sau khi thông báo cho nguyên đơn về kết luận giám định, Tòa án đã cho 

nguyên đơn thời gian cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan 

giám định để thực hiện giám định lại nhƣng nguyên đơn không cung cấp đƣợc; 

do đó, không có cơ sở tiếp tục giám định theo yêu cầu của nguyên đơn. 
 

Tại phiên tòa, nguyên đơn thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, buộc bị 

đơn phải trả cho nguyên đơn tổng số nợ gốc và lãi là 200.000.000 đồng, nguyên 

đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện là ý chí tự nguyện của nguyên đơn và phù hợp 

quy định của pháp luật nên chấp nhận. 
 

 Về nội dung, xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn – bà Nguyễn Thị D 

nhƣ đã trình bày ở trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 
 

Theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thu thập trong quá 

trình giải quyết vụ án và lời khai của những ngƣời làm chứng xác định nguyên 

đơn có chơi hụi do bị đơn làm chủ hụi. Xét chứng cứ quan trọng nhất mà 

nguyên đơn đƣa ra nhằm chứng minh nguyên đơn có chơi hụi do bị đơn làm chủ 

là văn bản viết tay ngày 12-7-2016 có cả chữ viết của nguyên đơn và bị đơn, 

chứng cứ này đƣợc cấp sơ thẩm trƣng cầu giám định đã xác định chữ ký và chữ 

viết tên Nguyễn Thị Minh H1 là của bị đơn. Tại cấp phúc thẩm, để làm rõ việc 

nguyên đơn chơi hụi cụ thể là bao nhiêu phần, Tòa án đã trƣng cầu giám định 

toàn bộ phần chữ viết, chữ số còn lại trên văn bản mà nguyên đơn cho rằng bị 

đơn viết ra nhƣng theo Kết luận giám định số 3750/C09B ngày 17/9/2019 của 

Viện Khoa học Hình sự - Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí 

Minh không đủ cơ sở kết luận chữ viết, chữ số là do bị đơn viết. Xét chứng cứ là 

đoạn băng ghi âm, nguyên đơn cung cấp cho rằng có tiếng nói của bị đơn trong 

các lần nguyên đơn đóng hụi, nếu có xác định đúng tiếng nói của bị đơn đi 

chăng nữa thì cũng không chứng minh đƣợc tổng số lần và số tiền đóng hụi. 

Những ngƣời làm chứng khai trƣớc tòa cũng chỉ xác định có chơi hụi cùng với 

nguyên đơn mà không chứng kiến việc nguyên đơn đóng hụi, tổng cộng số nợ 

hụi là bao nhiêu cũng chỉ nghe nguyên đơn nói lại. Nhƣ vậy, tất cả các chứng cứ 

nguyên đơn cung cấp trong hồ sơ không thể hiện đƣợc thời gian cụ thể nguyên 

đơn bắt đầu chơi hụi từ thời gian nào, chơi bao nhiêu dây, mỗi dây bao nhiêu 

phần, mỗi phần bao nhiêu tiền, thời gian khui mỗi dây bắt đầu từ khi nào, số 

lƣợng thành viên cũng nhƣ danh sách thành viên tham gia hụi chính xác là 

những ai, cũng không thể hiện đƣợc bị đơn đã nhận bao nhiêu tiền của nguyên 

đơn và cũng không có gì thể hiện nguyên đơn là ngƣời chƣa hốt hụi; do đó, 

không thể xác định số nợ hụi mà bị đơn còn nợ nguyên đơn. 
 



 

 

Xét ý kiến của ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho 

rằng trên các đơn của bà D gửi Ủy ban nhân dân và Công an phƣờng X, Quận Y 

xác nhận là bà D có chơi hụi và những ngƣời cùng chơi hụi xác nhận bà H1 ông 

K còn nợ bà D 250.000.000 đồng, sau khi xem xét các chứng cứ luật sƣ nêu thì 
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Công an và Ủy ban nhân dân phƣờng chỉ xác nhận địa chỉ thƣờng trú và hoàn 

cảnh gia đình khó khăn của bà D. Cấp sơ thẩm có sai sót trong quá trình tố tụng 

nhƣng không vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên không cần thiết phải hủy 

án sơ thẩm; do đó, không có cơ sở chấp nhận yêu cầu hủy bản án án sơ thẩm của 

nguyên đơn và ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không cung cấp thêm chứng cứ mới 

để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình mặc dù nghĩa vụ chứng minh là 

của nguyên đơn. Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, nguyên đơn không 

đƣa ra đƣợc chứng cứ hoặc không đƣa ra đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu 

của mình thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập 

đƣợc trong hồ sơ vụ án; cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện 

các tài liệu, chứng cứ cũng nhƣ trƣng cầu giám định để tìm ra sự thực khách 

quan nhƣng cũng không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Cấp sơ 

thẩm căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết vụ án là phù hợp quy 

định pháp luật. 
 

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không đƣợc chấp nhận nên Hội đồng 

xét xử sơ thẩm hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

37/2017/QĐ-BPKCTT ngày 21/3/2017 về việc cấm xuất cảnh đối với ông Trần 

Văn K và bà Nguyễn Thị Minh H1 là có cơ sở. 
 

Từ những lập luận trên, xét không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp 

nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ 

nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Về án phí, do không đƣợc chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng 

cáo nên bà D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm nhƣng do bà D là 

ngƣời cao tuổi nên áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án miễn 

toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm cho bà D. 
 

Về chi phí tố tụng: Nguyên đơn chịu toàn bộ chi phí tố tụng và đã đóng đủ. 

Vì các lẽ trên, 

 Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án; 

 



 

 

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật thi hành án dân sự năm 2014, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn – bà Nguyễn Thị D, 

giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 1462/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 của 

Tòa án nhân dân Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh: 
 

 Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - bà 

Nguyễn Thị D về việc yêu cầu bị đơn - bà Nguyễn Thị Minh H1 và ông Trần 

Văn K phải trả số tiền nợ hụi còn thiếu là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu 

đồng). 

 

 Hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 37/2017/QĐ-

BPKCTT ngày 21/3/2017 về việc cấm xuất cảnh đối với ông Trần Văn K và bà 

Nguyễn Thị Minh H1. 

 

 Về án phí: Bà Nguyễn Thị D đƣợc miễn nộp toàn bộ án phí dân sự sơ 

thẩm và phúc thẩm. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị D số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp 6.250.000 đồng (sáu triệu hai trăm năm mƣơi ngàn đồng) theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AC/2014/0002917 ngày 19/10/2016 của Chi 

cục Thi hành án dân sự Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị D chịu toàn bộ chi phí tố tụng và đã 

đóng đủ. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

 Tòa án nhân dân tối cao; 

 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

 

 Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh; 

 Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh; 

 

 Tòa án nhân dân Quận Y; 

 Chi cục Thi hành án dân sự Quận Y; 

 Đƣơng sự; 

 

 Lƣu (T20). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Vũ Thị Thu Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRÀ ÔN Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH VĨNH LONG 
   

   
      

 

Bản án số: 30 /2020/DS-ST 

Ngày: 04-8-2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN - TỈNH VĨNH LONG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Nga Các Hội thẩm nhân dân: 
 

Bà Lê Thị Bảy Nhỏ 
 

Bà Nguyễn Thị Mến 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phan Nguyễn Mộng Cầm - Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Phƣơng Trang- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 23/2020/TLST-DS 

ngày 19 tháng 02 năm 2020, về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số 45/2020/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 7 năm 2020 

giữa: 
 

 Nguyên đơn: Bà Thạch Thị L, sinh năm 1970. (Có 

mặt) Địa chỉ: ấp C, xã T1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 
 

Ngƣời đại diện hợp pháp của bà L:  Anh Trần Hoàng P, sinh năm 1987, địa 

chỉ: ấp P1, xã T3, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long là đại diện theo ủy quyền – Văn bản 

ủy quyền ngày 09/3/2020. 
 



 

 

 Bị đơn: Anh Thạch K (K1), sinh năm 1980. (Có 

mặt) Địa chỉ: ấp C, xã T1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 

 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 

1/ Ông Thạch A, sinh năm 1971 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp C, xã T1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 

 

2/ Chị Lý Kim T, sinh năm 1976 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp C, xã T1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 14/02/2020 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Thạch Thị L trình bày: Năm 2016-2017 bà có làm đầu 

thảo hụi, anh Thạch K có tham gia các dây hụi nhƣ sau: 
 

Dây thứ 1: mở ngày 20/6/2016 âm lịch (nhằm ngày 16/5/2016 dƣơng lịch) 

loại 2.000.000đ, hụi mùa (04 tháng khui 01 lần), đầu thảo hƣởng hoa hồng 

800.000đ/ lần khui, hụi gồm12 phần, anh K tham gia 01 phần (ghi tên trong danh 

sách hụi là K1), anh K đóng đƣợc 03 lần, đến lần thứ 4 anh K bỏ thăm hốt hụi. Anh 

K bỏ thăm 600.000đ hốt đƣợc số tiền 16.400.000đ (đã trừ hoa hồng 800.000đ). Sau 

khi hốt hụi anh K đóng lại đƣợc 07 lần hụi chết, đến lần cuối cùng vụ Đông Xuân 

năm 2020 anh K không đóng hụi chết lần cuối. 
 

Dây thứ 2: mở cùng ngày 20/6/2016 âm lịch (nhằm ngày 16/5/2016 dƣơng 

lịch) loại 2.000.000đ, hụi mùa (04 tháng khui 01 lần), đầu thảo hƣơng hoa hồng 

800.000đ/ lần khui, hụi gồm 12 phần, anh K tham gia 01 phần (ghi tên trong danh 

sách hụi là K1) đóng đƣợc 07 lần, đến lần thứ 8 bỏ thăm 300.000đ hốt đƣợc số tiền 

20.000.000đ (đã trừ hoa hồng 800.000đ). Sau khi hốt hụi đóng đƣợc 03 lần, đến 

lần cuối cùng vụ Đông Xuân năm 2020 anh K không đóng chết lần cuối. 
 

Cả 02 dây hụi bắt đầu vào ngày thu hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2016 và kết 

thúc vào thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2020. Vụ Đông Xuân năm 2020 

anh K cho rằng hụi chỉ có 11 phần đã đóng đủ 11 lần nên không tiếp tục đóng hụi, 

bà đã tràn hụi cho anh K cả 02 dây, 02 lần hụi chót tổng số tiền là 4.000.000đ. Bà 

yêu cầu anh K có nghĩa vụ trả cho bà số tiền hụi còn nợ là 4.000.000đ. 
 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 23/6/2020 và các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án, bị đơn anh Thạch K trình bày: Anh thống nhất nhƣ lời trình bày 

của bà L về số dây hụi anh tham gia, thời gian mở hụi và thời gian anh hốt hụi. 

Nhƣng khi anh tham gia hụi, bà L không giao danh sách hụi cho anh nên anh 

không biết hụi cụ thể có bao nhiêu phần, anh chỉ nhận đƣợc giấy giao tiền hụi bà L 

giao cho anh khi anh hốt hụi lần sau. Theo giấy giao hụi bà L giao cho anh nội 

dung ghi 07 chết, 04 sống thì anh tính hụi có 11 phần kết thúc vào vụ Đông Xuân 

năm 2020, bắt đầu vào vụ Lấp Vụ năm 2016. Hụi có 11 phần, anh đã đóng đến lần 

thứ 11 là đủ, anh không còn nợ tiền hụi bà L nên không đồng ý theo yêu cầu khởi 

kiện của bà L. 
 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 23/6/2020 ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan chị Lý Kim T trình bày: Chị là vợ của anh Thạch K, khi anh K tham gia hụi 



 

 

của bà L chị không biết nhƣng chị có trực tiếp đóng 02 phần hụi chết cho bà L và 

chồng bà L vào đầu tháng 12/2019 âm lịch là thời điểm thu hoạch vụ lúa Đông 

Xuân năm 2020. 
 

Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn bà Thạch Thị L trình bày: Hụi kết thúc vào vụ lúa Đông Xuân 

năm 2020, bà thu tiền hụi sau Tết Nguyên Đán năm 2020. Trƣớc Tết 
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Nguyên Đán anh K có đóng hụi nhƣng đó là trả tiền hụi còn nợ của vụ lấp vụ 

2019. 
 

Bị đơn anh K trình bà: Khi tham gia hụi anh chỉ nghe bà L nói hụi có 12 

phần nhƣng bà L giao tiền hụi cho anh nội dung ghi: 07 chết 04 sống nên anh mới 

biết hụi chỉ có 11 lần, anh đã đóng đủ 04 lần sống, lần cuối cùng đóng vào trƣớc tết 

Nguyên Đáng năm 2020. 
 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến đã trình bày. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn phát biểu: 
 

 Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thƣ ký 

phiên tòa: Thẩm phán đƣợc phân công thụ lý, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, 

đầy đủ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng 

xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

 

 Việc tuân theo pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng: Nguyên đơn, bị đơn, 

ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố 

tụng theo quy định tại Điều 70, 72, 73 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về hƣớng giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 471 của 

Bộ luật dân sự năm 2015; các điều 13, 20, 28 của Nghị định 144/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thạch Thị L. Đề 

nghị buộc bị đơn anh Thạch K có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn bà Thạch Thị L số 

tiền hụi còn nợ là 4.000.000đ. 
 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị về  án phí dân sự sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đƣợc xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thạch Thị L, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: Vào ngày 20/6/2016 âm lịch nguyên đơn bà L có mở 02 dây hụi, loại 

2.000.000đ, hụi mùa (04 tháng khui 01 lần), đầu thảo hƣởng hoa hồng 800.000đ/ 



 

 

lần khui, hụi 12 phần. Bị đơn có tham gia mỗi dây hụi 01 phần và đã hốt hết 02 

phần hụi. Theo đó, Hội đồng xét xử xác định giữa nguyên đơn và bị đơn có thỏa 

thuận hợp đồng góp hụi, loại hụi có lãi, hụi hƣởng hoa hồng. Nguyên đơn bà L là 

chủ hụi, bị đơn anh K là thành viên tham gia hụi, hai bên thống nhất từng loại hụi, 

số ngƣời tham gia hụi, phần hụi, kỳ mở hụi, thể thức góp hụi và lĩnh hụi, quyền và 

nghĩa vụ của chủ hụi và hụi viên...phù hợp theo quy định tại các điều từ Điều 17 

đến Điều 28 của Nghị định 144/2006/CP/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính 

Phủ về họ, hụi, biêu phƣờng. 
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[1.1] Quá trình thực hiện hợp đồng góp hụi, bị đơn anh Thạch K có thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia hụi. Nhƣng đến kỳ mở hụi 

cuối cùng vào vụ Đông Xuân năm 2020, anh K không góp hụi và cho rằng hụi chỉ 

có 11 phần theo giấy giao hụi do bà L đã giao khi anh đƣợc lĩnh hụi nên phát sinh 

tranh chấp. 
 

[1.2] Anh Thạch K trình bày: Khi anh tham gia hụi, bà L không giao danh 

sách hụi cho anh. Anh chỉ nghe bà L nói hụi có 12 phần nhƣng khi bà L giao tiền 

hụi cho anh và ghi giấy có nội dung: 07 chết, 04 sống, anh mới biết hụi chỉ có 11 

lần. Anh đã đóng hụi đủ 04 lần chết theo giấy giao hụi nhƣng anh không xác định 

đƣợc thời gian hốt hụi và 04 lần đóng hụi chết. Đồng thời, anh K cũng không cung 

cấp đƣợc tài liệu chứng cứ nào chứng minh anh đã đóng tiền hụi cho bà L đủ 04 

lần sau khi hốt hụi. Mặc khác, bà L và thành viên tham gia hụi xác định: bà L thu 

hụi cuối vụ Đông Xuân năm 2020 vào thời điểm sau Tết Nguyên Đán năm 2020. 

Anh K và chị T trình bày trong quá trình giải quyết vụ án, anh K đã đóng hụi vụ 

Đông Xuân năm 2020 vào ngày 26/12/2019 al nhƣng tại phiên tòa, anh K chị T 

trình bày đóng hụi vụ Đông Xuân năm 2020 vào ngày 28/12/2019al. Do đó, Hội 

đồng xét xử xét thấy anh K, chị T không trung thực khi trình bày và cho rằng đã 

đóng hụi đủ 04 lần sau khi hốt hụi là không có căn cứ chấp nhận. Hội đồng xét xử 

xác định: Giấy giao hụi bà L giao cho anh K ghi: 07 chết, 04 sống là ghi số tiền đã 

nhận của các hụi viên khác là 11 hụi viên để giao tiền cho anh K, cộng phần hụi 

của anh K đƣợc nhận là dây hụi anh K tham gia có 12 phần, phù hợp danh sách hụi 

bà L đã cung cấp. Anh K cho rằng hụi chỉ có 11 phần và đã đóng đủ 11 lần là 

không phù hợp nhƣ đã phân tích trên. Vì vậy, bà L khởi kiện yêu cầu anh K có 

nghĩa vụ trả lại số tiền hụi bà đã góp thay 02 lần hụi chết của 02 dây tổng cộng số 

tiền 4.000.000đ là phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Nghị định 

144/2006/CP/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, 

phƣờng. 
 

[2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận 

nên buộc bị đơn anh Thạch K có nghĩa vụ nộp toàn bộ án phí trên số tiền buộc trả 

cho nguyên đơn nhƣng bị đơn thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có đơn xin miễn án phí nên đƣợc miễn 

toàn bộ theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

[3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy ý kiến của Đại diện 

Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận toàn bộ. 
 

Vì các lẽ trên, 



 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều  147 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Áp dụng: Điều 471 của Bộ luật dân sự; các điều 13, 20, 28 của Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
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Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thạch Thị L. 
 

 Buộc bị đơn anh Thạch K có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn bà Thạch Thị L 

số tiền hụi còn nợ là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 
 

Kể từ ngày xét xử sơ thẩm nếu anh Thạch K chƣa thi hành xong tất cả các 

khoản tiền thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 
 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho bị đơn anh Thạch K do thuộc diện 

đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 
 

3.Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
 

 Đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mƣời lăm) 

ngày kể ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án nhân dân tỉnh; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; (Đã ký) 

- Chi cục Thi hành án huyện;  

- Các đƣơng sự;  

- Lƣu: VT, hồ sơ vụ án.  

 Nguyễn Thị Thu Nga 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÕN ĐẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

T. KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 18 /2020/DSST 

 

Ngày 08/5/2020 

 

Về việc: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÕN ĐẤT 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Đoàn Thanh T 

 

2. Ông Nguyễn Văn Đoạt 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Thanh Sang – Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Hòn Đất. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang: Ông 

 

Nguyễn Minh Hậu – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

 

Ngày 08 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 284/2019/TLST-DS ngày 25 tháng 12 năm 2019 

về: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

 

33/2020/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 4 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1979 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện HĐ, tỉnh KG. 

 



 

 

 Bị đơn: Ông Lê Văn H, sinh năm 1968 (vắng mặt) 
 

Bà Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1976 (có mặt) 
 

Địa chỉ: Ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh, huyện HĐ, tỉnh KG. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo nội dung đơn khởi kiện và tại phiên Tòa hôm nay, nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị T trình bày: 

 

Vào tháng 01/2018al tôi có khui các dây hụi sau: 

 

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, sổ hụi vào ngày 25 âm lịch hàng tháng gồm 22 
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chân hụi. Bà Đ tham gia 02 chân, bà Đ đã hốt vào tháng thứ 2 và tháng thứ 4. Sau khi 

hốt bà Đ đóng đƣợc 03 tháng hụi chết thì ngƣng. Đến nay bà Đ còn nợ dây hụi này là 

16 tháng x 10.000.000đ/02 chân = 160.000.000 đồng. 
 

 Dây hụi 10.000.000đ/tháng, gồm 25 ngƣời chơi, trong đó bà Đ tham gia 01 

chân. Dây hụi này bà Đ hốt vào tháng thứ 2, sau đó đóng hụi chết đƣợc 16 tháng. Bà Đ 

thiếu 7 tháng bằng 70.000.000 đồng. Sau này bà Đ trả đƣợc 20.000.000 đồng còn nợ 

dây hụi này là 50.000.000 đồng. 
 

Tổng cộng bà Đ nợ tôi số tiền 210.000.000 đồng. Các lần giao nhận tiền có bà Đ 

và ông H (chồng bà Đ) ký tên. 
 

Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Đ và ông H phải có trách nhiệm liên 

đới trả cho tôi số tiền 210.000.000 đồng (Hai trăm mƣời triệu đồng). 
 

 Tại biên bản ghi lời khai ngày 14/01/2020 và tại phiên tòa hôm nay, bị đơn bà 

Nguyễn Ngọc Đ trình bày: 

 

Bà thừa nhận có tham gia nhiều chân hụi do bà T làm chủ gồm: 02 chân hụi 

tháng, mỗi chân 5.000.000đ/tháng; 01 chân hụi tháng 10.000.000đ/tháng. Tổng cộng 

mỗi tháng bà phải đóng 20.000.000 đồng. Do bà Đ không ghi sổ theo dõi nên không 

nhớ thời gian khui các dây hụi. Bà Đ xác định đã hốt hết các dây hụi và đang nợ bà T 

tổng số tiền hụi chết là 210.000.000 đồng. Nay bà xin đƣợc trả dần mỗi tháng 

2.000.000 đồng đến khi hết nợ. 

 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất phát biểu quan 

điểm như sau: 

 

Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất trong quá trình giải quyết vụ án đã chấp hành 

đúng quy định tại các Điều 26, 27 đến Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX), thƣ ký phiên tòa và các đƣơng sự chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Về nội dung: Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa hôm 

nay, xác định yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở để chấp nhận nên đề nghị 

HĐXX xem xét khi nghị án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 
 



 

 

 Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Xét đơn khởi kiện và 

yêu cầu của nguyên đơn có cơ sở xác định vụ án có quan hệ pháp luật là “Tranh chấp 

hợp đồng góp hụi” quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Vụ án thuộc 

thẩm quyền xét xử theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất theo quy 

định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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 Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông Lê Văn H đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ đến 

lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không có lý do. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, 

Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông H. 

 

 Về việc áp dụng pháp luật: Do dây hụi đƣợc xác lập, thực hiện vào năm 2018 

nên khi phát sinh tranh chấp sẽ đƣợc áp dụng Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, pH để giải quyết. 

 

 Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 
 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua diễn biến tại phiên 

tòa hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định nhƣ sau: 
 

Vào năm 2018 bà Nguyễn Ngọc Đ có tham gia hai dây hụi tháng do bà Nguyễn 

Thị T làm chủ, gồm tất cả 03 chân hụi, trong đó có 02 chân hụi loại 5.000.000đ/tháng 

và 01 chân hụi loại 10.000.000đ/tháng. Trong thời gian tham gia hụi, bà Đ đã hốt hết 

toàn bộ 03 chân hụi. Sau khi hốt hụi sống, bà Đ có tiếp tục đóng hụi chết đƣợc một số 

tháng, nhƣng do làm ăn gặp khó khăn nên bà Đ không có khả năng đóng hụi chết tiếp 

cho bà T. 
 

Xét thấy: Bà T là một chủ hụi nhƣng việc mở dây hụi của bà không đƣợc lập 

thành văn bản rõ ràng, việc đóng hụi và hốt hụi của bà Đ cũng không đƣợc theo dõi chi 

tiết trong sổ sách.Tuy nhiên tại Biên bản ghi lời khai và tại phiên tòa hôm nay, bà Đ 

thừa nhận bà còn nợ bà T tổng số tiền hụi là 210.000.000 đồng. Nhƣ vậy việc bà Đ hốt 

hụi nhƣng không thực hiện đóng hụi chết đến khi mãn dây hụi là đã vi phạm nghĩa vụ 

của hụi viên theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 

về họ, hụi, biêu, pH nên bà T khởi kiện yêu cầu bà Đ trả số tiền hụi còn phải đóng là 

210.000.000 đồng là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

Bà Đ xác định rằng số tiền bà hốt hụi, bà đã sử dụng một phần để trả nợ, đóng 

hụi chết, trang trải sinh hoạt trong gia đình và cho ngƣ phủ ứng trƣớc khi đi biển. Việc 

bà tham gia chơi hụi ông H có biết và ông H có ký tên vào biên nhận nợ với bà T. Nhƣ 

vậy, HĐXX xác định đây là nợ chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nên căn cứ 

vào Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 buộc ông H và bà Đ cùng có trách 

nhiệm liên đới trả nợ cho bà T. 
 

Đối với yêu cầu xin đƣợc trả dần mỗi tháng 2.000.000 đồng của bà Đ. HĐXX 

xét thấy yêu cầu xin trả dần của bà Đ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nên HĐXX không xem xét giải quyết. 
 



 

 

Từ những phân tích trên, sau khi thảo luận nghị án HĐXX chấp nhận đề nghị 

của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất; chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn; buộc ông H, bà Đ có trách nhiệm liên đới trả cho bà T số 

tiền 210.000.000 đồng. 
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 Về án phí: 
 

 Ông H, bà Đ phải chịu án phí DSST có giá ngạch theo quy định của pháp luật 

là 210.000.000đ x 5% = 10.500.000 đồng. Do ông H, bà Đ có đơn xin miễn giảm án 

phí do gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên đƣợc xét giảm 50% án phí. Số tiền 

án phí ông H, bà Đ còn phải nộp là 5.250.000 đồng. 

 

 Bà T đƣợc nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 

39 và các Điều 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 

 Áp dụng Điều 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, pH; 

 

 Áp dụng Điều 27 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, pH; 

 

 Áp dụng Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban tH vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án. 

 

Tuyên xử: 

 

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T đối với ông 

Lê Văn H, bà Nguyễn Ngọc Đ. 

 

Buộc ông Lê Văn H, bà Nguyễn Ngọc Đ phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà 

Nguyễn Thị T số tiền 210.000.000 đồng (Hai trăm mƣời triệu đồng). 

 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 

2/ Về án phí DSST: 



 

 

 

 Ông Lê Văn H, bà Nguyễn Ngọc Đ phải chịu án phí DSST có giá ngạch là 

5.250.000 đồng (năm triệu, hai trăm năm mƣơi ngàn đồng). 

 

 Bà Nguyễn Thị T đƣợc nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.250.000 đồng 

(Năm triệu, hai trăm năm mƣơi ngàn đồng) theo biên lai thu số 0009194 ngày 

16/12/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòn Đất. 

 

Án xử công khai, báo cho các đƣơng sự biết có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát 

nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Riêng ông Lê Văn H đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc kể từ ngày bản án đƣợc niêm yết công khai. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 VKS cùng cấp; 

 

 Đƣơng sự: 

 

 Lƣu. 

 

 

Nguyễn Thị Cúc 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÕN ĐẤT 
 

TỈNH KIÊN GIANG 

Bản án số: 50/2020/DS-ST. 

Ngày: 04/8/2020 

 

V/v:“Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÕN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cúc 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Đoạt 
 

 Ông Cao Phƣớc Nghĩa 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Mộng Trinh – Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

Hòn Đất. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Ông 

 

Nguyễn Minh Hậu – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 137/2020/TLST-DS ngày 07 

tháng 5 năm 2020 về việc: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử số: 72/2020/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 7 năm 2020 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 53/2020/ QĐST – DS, ngày 15/7/2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1/ Nguyên đơn: Bà Võ Thị Kim R, sinh năm 1987 (có mặt) 
 

Địa chỉ: khu phố Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện HĐ, tỉnh KG. 
 

2/ Bị đơn:  Bà Lê Thị Huyền T, sinh năm 1991 (vắng mặt). 
 

Ông Dƣơng Đức G, sinh năm 1990 (vắng mặt). 



 

 

 

Địa chỉ: khu phố Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện HĐ, tỉnh KG. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 23/4/2020 và tại phiên tòa nguyên đơn bà Võ Thị 

 

Kim R trình bày như sau: 
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Vào ngày 09/7/2019 âm lịch bà Kim R có mua hai chân hụi ngày do bà T và 

ông G làm chủ, hụi góp 100.000 đồng/ ngày và có 125 hụi viên tham gia. Dây hụi tính 

đến nay đã mãn, số tiền hụi bà R hốt đƣợc là 24.800.000 đồng. Tuy nhiên bà R nhiều 

lần yêu cầu bà T, ông G giao số tiền hụi trên nhƣng vợ chồng bà T không thực hiện. 
 

Theo đơn khởi kiện bà Võ Thị Kim R yêu cầu bà Lê Thị Huyền T và ông 

Dƣơng Đức G phải trả số tiền hụi còn nợ là 24.800.000 đồng cho bà. 
 

 Tại Biên bản ghi lời khai ngày 02/6/2020 bị đơn bà Lê Thị Huyền T trình bày 

như sau: 
 

Bà thừa nhận trƣớc đây bà Võ Thị Kim R có mua lại hai chân hụi trong dây hụi 

ngày do bà làm chủ, hụi góp 100.000 đồng/ngày, gồm có 125 hụi viên. Dây hụi trên 

đã mãn, số tiền hụi bà R hốt đƣợc là 22.000.000 đồng, nhƣng do các hụi viên khác 

không đóng hụi cho bà nên bà đã tuyên bố bể hụi và đến nay vẫn chƣa giao số tiền hụi 

trên cho bà R. 
 

Nay bà Võ Thị Kim R khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà phải trả số tiền hụi còn nợ 

là 24.800.000 đồng thì bà chỉ đồng ý trả số tiền 22.000.000 đồng vì bà R yêu cầu số 

tiền 24.800.000 đồng là không chính xác và xin trả dần mỗi tháng 1.000.000 đồng đến 

khi hết nợ. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Võ Thị Kim R xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện 

đối với số tiền là 2.800.000 đồng, bà R chỉ yêu cầu bà T và ông G phải trả cho bà số 

tiền hụi là 22.000.000 đồng. Ngoài ra, bà R không yêu cầu gì thêm 
 

 Vị đại diện VKS tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

 Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án 

Thẩm phán đã tuân theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự. 

 

 Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử 

đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và đảm 

bảo đúng nguyên tắc xét xử. 

 

 Về chấp hành pháp luật của các đƣơng sự trong vụ án: Từ khi thụ lý vụ án 

cũng nhƣ tại phiên tòa hôm nay các đƣơng sự đã thực hiện đúng các quy định Bộ luật 

tố tụng dân sự về quyền và nghĩa vụ của các đƣơng sự. 

 



 

 

 Về nội dung vụ án: Qua nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Buộc 

bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền hụi còn nợ là 22.000.000 đồng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà Võ Thị Kim 

R khởi kiện yêu cầu bà Lê Thị Huyền T và ông Dƣơng Đức G phải trả số tiền hụi còn 

nợ là 22.000.000 đồng. Bà T và ông G trú trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang. Xét thấy đây là tranh chấp dân sự về hợp đồng góp hụi thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

 

2015. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất đã tống đạt các văn bản 

tố tụng hợp lệ cho bị đơn nhƣng phía bị đơn vẫn vắng mặt không có lý do. Do đó Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt các bị đơn theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 

 Về nội dung vụ án: Qua các tài liệu chứng cứ và lời khai của các đƣơng sự 

có trong hồ sơ vụ án cho thấy vào ngày 09/7/2019 bà Nguyễn Thị Kim R có mua hai 

chân hụi ngày 100.000 đồng/ngày do bà Lê Thị Huyền T làm chủ, hiện tại số tiền hụi 

bà T còn nợ bà R là 22.000.000 đồng. Tại biên bản lấy lời khai, bà T thừa nhận số tiền 

hụi trên và đồng ý trả cho bà R nên đây là tình tiết không cần phải chứng minh theo 

quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Do đó yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là có căn cứ để chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

Mục đích bà T làm chủ hụi là muốn có thêm tiền hoa hồng để chi xài cá nhân và 

lo sinh hoạt trong gia đình. Việc bà làm chủ hụi trong thời gian dài ông Dƣơng Đức G 

(chồng bà) có biết nhƣng không phản đối và ông G cũng thƣờng xuyên chở bà T đi 

gom tiền hụi của các hụi viên. Nhƣ vậy, HĐXX xác định đây là nợ chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân nên căn cứ vào Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình năm 

2014 buộc ông G và bà T cùng có trách nhiệm liên đới trả nợ cho bà R là phù hợp. 
 

Đối với yêu cầu xin đƣợc trả dần mỗi tháng 1.000.000 đồng của bà T. HĐXX 

xét thấy yêu cầu xin trả dần này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nên 

HĐXX không xem xét giải quyết. 
 

 kiến phát biểu của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất là có 

cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. 
 



 

 

Từ những phân tích trên, sau khi thảo luận nghị án HĐXX chấp nhận đề nghị 

của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất; chấp nhận toàn bộ yêu cầu 
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khởi kiện của nguyên đơn; buộc ông G và bà T có trách nhiệm liên đới trả cho bà R số 

tiền 22.000.000 đồng. 
 

 Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Buộc bị đơn phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là 

22.000.000 đồng x 5% = 1.100.000 đồng. 

 

Bà Võ Thị Kim R đƣợc nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ các Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

227, Điều 228, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

 

 Áp dụng Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18 Nghị định số 19/2019/NĐ-

CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

 Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án. 

 

* Tuyên xử: 
 

1/. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Võ Thị Kim R. 
 

Buộc bà Lê Thị Huyền T và ông Dƣơng Đức G có trách nhiệm liên đới trả cho 

bà Võ Thị Kim R số tiền nợ hụi là 22.000.000 đồng (Hai mƣơi hai triệu đồng). 
 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

2/ Về án phí DSST: 
 

 Buộc bị đơn bà Lê Thị Huyền T và ông Dƣơng Đức G phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm là 1.100.000 đồng (Một triệu, một trăm ngàn đồng). 



 

 

 

 Hoàn trả cho bà Võ Thị Kim R số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 620.000 

 

đồng theo biên lai thu số 0000947 ngày 04/5/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
 

3/. Quyền kháng cáo: Báo cho các đƣơng sự biết có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bà Lê Thị Huyền T và ông 
 

4 



 

 

Dƣơng Đức G vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết công khai. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự sửa đổi bổ sung; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
   

- VKS nhân dân huyện Hòn Đất; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ./.  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cúc 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRÀ ÔN Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH VĨNH LONG 
   

   
      

 

Bản án số: 32 /2020/DS-ST 

Ngày: 12/8/2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN - TỈNH VĨNH LONG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Nga 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

Ông Nguyễn Văn Bình 
 

Bà Nguyễn Thị Mến 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Phan Nguyễn Mộng Cầm - Thƣ ký Tòa án nhân 

dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn tham gia phiên tòa: 

Bà Bùi Thị Phƣơng Trang- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 51/2020/TLST-DS 

ngày 21 tháng 4 năm 2020, về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số 43/2020/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 7 năm 2020 

giữa: 
 

 Nguyên đơn: Bà Dƣơng Hồng T, sinh năm 1957. (Có 

mặt) Địa chỉ: ấp T1, xã N1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 

 

 Bị đơn:  1/ Chị Lê Thị Mỹ N, sinh năm 1980. (Vắng mặt) 
 

2/ Anh Nguyễn Phƣớc Q, sinh năm 1978. (Vắng mặt) 
 



 

 

Cùng địa chỉ: ấp N2, xã N1, huyện T2, tỉnh Vĩnh Long. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai cùng ngày 02/3/2020, đơn thay đổi bổ sung 

đơn khởi kiện ngày 02/8/2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T trình bày: Thời gian năm 2017, 2018 bà có 

làm đầu thảo hụi, chị Lê Thị Mỹ N có tham gia 03 dây hụi tháng, loại hụi 500.000đ, 

đầu thảo hƣởng hoa hồng 200.000đ. Dây thứ nhất mở ngày 09/7/2017 al (nhằm 

ngày 30/8/2017), hụi gồm có 28 phần, chị N góp hụi đến lần thứ 14 bỏ thăm 
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số tiền 150.000đ hốt đƣợc số tiền 11.285.000đ; Dây thứ hai mở ngày 25/9/2017 

(nhằm ngày 13/11/2017), hụi gồm có 25, chị N góp hụi đến lần thứ 8 bỏ thăm số 

tiền 155.000đ hốt đƣợc số tiền 9.320.000đ; Dây thứ 3 mở ngày 09/7/2017 (nhằm 

ngày 30/8/2017), hụi gồm có 28 phần, chị N góp hụi đến lần thứ 14 bỏ thăm số tiền 

170.000đ hốt đƣợc số tiền 11.090.000đ. Sau khi hốt hụi, chị N đóng hụi chết đầy đủ 

cả 03 dây hụi. Nhƣng do nhiều hụi viên tham gia hụi không đóng hụi chết, bà 

không có khả năng tràn hụi nên đến tháng 11/2018 bà tuyên bố úp hụi. Sau khi 

tuyên bố úp hụi, bà và các hụi viên thỏa thuận hoàn trả số tiền vốn đã nhận. Số tiền 

vốn 03 dây hụi chị N tham gia tổng cộng là 6.450.000đ (gồm dây thứ nhất còn 07 

lần x 345.000đ vốn, số tiền 2.415.000; dây thứ hai còn 05 lần x 355.000đ vốn, số 

tiền 1.725.000đ, dây thứ ba còn 7 lần x 330.000đ vốn, số tiền 2.310.000đ). Bà 

nhiều lần gặp chị N yêu cầu trả nợ nhƣng chị N không trả nên ngày 28/8/2019 bà 

khởi kiện chị N đến Tòa án. Khi Tòa án làm việc, chị N hứa trả dần số tiền trên và 

viết cam kết hàng tháng trả 500.000đ nên bà rút đơn khởi kiện, Tòa án ra quyết 

định đình chỉ số 84/2019/QĐST-DS ngày 11/11/2019. Sau đó, chị N có trả lại cho 

bà đƣợc 03 tháng, số tiền 1.100.000đ và ngƣng không trả tiếp. Nay bà khởi kiện 

yêu cầu chị N, anh Q có nghĩa vụ trả cho bà số tiền hụi vốn còn nợ 5.350.000đ 
 

Sau khi thụ lý vụ án Toà án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông 

báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho 

bị đơn anh Nguyễn Phƣớc Q và chị Lê Thị Mỹ N, đồng thời triệu tập các đƣơng sự 

đến tham gia phiên hoà giải nhiều lần nhƣng bị đơn không trình bày ý kiến bằng 

văn bản gởi cho Toà án. Toà án quyết định đƣa vụ án ra xét xử và triệu tập các 

đƣơng sự đến tham gia phiên toà nhƣng các bị đơn vẫn vắng mặt không lý do. Hội 

đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các bị đơn tại phiên toà hôm nay. 
 

Tại phiên tòa: 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn phát biểu: 
 

 Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thƣ 

ký phiên tòa: Thẩm phán đƣợc phân công thụ lý, giải quyết vụ án đã thực hiện 

đúng, đầy đủ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật của 

Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

 

 Việc tuân theo pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng: Nguyên đơn bà 

Dƣơng Hồng T đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của 

pháp luật. Riêng các bị đơn không có văn bản trình bày ý kiến, không tham gia 

các phiên họp, phiên hòa giải theo giấy triệu tập của Tòa án, không chấp hành 



 

 

về quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình theo quy định tại Điều 70, 72 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 

 Về hƣớng giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 471 của 

Bộ luật dân sự; các điều 15, 28, 30 của Nghị định 144/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của 

Chính Phủ; khoản 2 điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T. 

Đề nghị buộc các bị đơn có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền hụi đã góp vốn 

còn nợ số tiền 5.350.000đ (Năm triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). 
 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí dân sự sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đƣợc xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về sự có mặt của đƣơng sự: Tại phiên tòa, các bị đơn anh Nguyễn 

Văn Q và chị Lê Thị Mỹ N đã đƣợc triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhƣng vẫn 

vắng mặt không lý do. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các bị đơn 

phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 227của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Sau khi thụ lý vụ án Tòa án tống đạt hợp lệ các 

tài liệu chứng cứ nguyên đơn đã giao nộp cho Tòa án và văn bản tố tụng cho các 

bị đơn. Nhƣng các bị đơn không có ý kiến phản đối bằng văn bản đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị đơn đã nhận 

đƣợc bản pho to đơn khởi kiện, các tài liệu chứng nguyên đơn cung cấp, các văn 

bản tố tụng của Tòa án nhƣng không có ý kiến phản đối nội dung trình bày trong 

đơn khởi kiện của nguyên đơn, ý kiến trình bày của nguyên đơn trong quá trình 

giải quyết vụ án và các tài liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Đây là những 

tình tiết sự kiện không cần phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: Thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 nguyên đơn bà Dƣơng 

Hồng T có làm đầu thảo hụi. Chị Lê Thị Mỹ N có tham gia 03 dây hụi loại hụi 

500.000đ, đầu thảo hƣởng hoa hồng 200.000đ. Cụ thể: 
 

Dây thứ nhất mở ngày 09/7/2017 al (nhằm ngày 30/8/2017), hụi gồm có 

28 phần, chị N góp hụi đến lần thứ 14 bỏ thăm số tiền 150.000đ hốt đƣợc số tiền 

11.285.000đ; 
 

Dây thứ hai mở ngày 25/9/2017 ( nhằm ngày 13/11/2017), hụi gồm có 25, 

chị N góp hụi đến lần thứ 8 bỏ thăm số tiền 155.000đ hốt đƣợc số tiền 9.320.000đ; 
 



 

 

Dây thứ 3 mở ngày 09/7/2017 (nhằm ngày 30/8/2017), hụi gồm có 28 

phần, chị N góp hụi đến lần thứ 14 bỏ thăm số tiền 170.000đ hốt đƣợc số tiền 

11.090.000đ. 
 

Sau khi hốt hụi, chị N góp đầy đủ vốn và lãi của 03 dây hụi đến ngày 

09/11/2018 bà T không tiếp tục mở hụi và tuyên bố úp hụi. 
 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Giữa bà Dƣơng Hồng T và chị Lê Thị Mỹ N 

có thảo thuận hợp đồng góp họ, loại hụi có lãi, hụi hƣởng hoa hồng, quyền nghĩa 

vụ của thành viên và đầu thảo phù hợp theo quy định tại các điều từ Điều 17 đến 

Điều 28 của Nghị định 144/2006/CP/2006/NĐ-CP ngày 
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27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu phƣờng. Ngày 09/11/2018 bà T 

tuyên bố úp hụi chị N còn nợ dây hụi thứ nhất mở ngày 09/7/2017 nợ 07 kỳ góp 

số tiền vốn là 2.415.000; dây thứ hai nợ 05 kỳ góp số tiền vốn 1.725.000đ; dây 

thứ ba nợ 7 kỳ góp, số tiền vốn 2.310.000đ. Ngày 25/10/2019 chị N viết thỏa 

thuận trả cho bà T số tiền 6.450.000đ và cam kết mỗi tháng trả 500.000đ. Nhƣng 

chị N chỉ thực hiện việc trả tiền trong 03 tháng đƣợc số tiền 1.100.000đ và 

ngƣng cho đến nay. Lẽ ra, bà T có quyền yêu cầu chị N có nghĩa vụ trả vốn và 

lãi đối với các kỳ hụi còn nợ của 03 dây hụi theo quy định tại khoản 2 Điều 20 

của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ. Nhƣng 

giữa bà T và chị N có thỏa thuận việc trả số tiền vốn góp còn nợ nên bà T yêu 

cầu chị N trả số tiền vốn còn nợ là 5.350.000đ và không yêu cầu tính lãi là có lợi 

cho chị N. 
 

 Về trách nhiệm trả nợ: Nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T yêu cầu anh 

Nguyễn Phƣớc Q và chị Lê Thị Mỹ N có nghĩa vụ trả nợ. Anh Q và chị N là vợ 

chồng có đăng ký kết hôn ngày 28/5/2001. Chị N tham gia hụi trong thời gian dài 

và hốt hụi mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong gia đình. Do đó, Hội 

đồng xét xử xác định số tiền 5.350.000đ chị N nợ bà T là nợ chung của vợ chồng 

chị N, anh Q. Do vậy, nguyên đơn yêu cầu anh Q, chị N có nghĩa vụ trả nợ là phù 

hợp theo quy định tại Điều 27, Điều 30 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

 

 Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận ý 

kiến đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

bà Dƣơng Hồng T về việc yêu cầu bị đơn chị Lê Thị Mỹ N, anh Lê Phƣớc Q có 

nghĩa vụ trả lại số tiền vốn góp còn nợ trong 03 dây hụi số tiền 5.350.000đ là 

phù hợp theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự, các điều 15, 20, 28 của 

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ. 
 

 

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận 

nên buộc bị đơn anh Nguyễn Phƣớc Q, chị Lê Thị Mỹ N có nghĩa vụ nộp toàn 

bộ án phí trên số tiền buộc trả cho nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 

26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Cụ thể, buộc anh Q, chị N có nghĩa vụ nộp số tiền 

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) 
 

Vì các lẽ trên, 
 

 

 



 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ các điều 91,92,  khoản 2 Điều 227, Điều  147 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

Áp dụng Điều 471 của Bộ luật dân sự; các điều 15, 20, 28 của Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng; các 
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điều 27, 30 của Luật hôn nhân và gia đình; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T. 
 

 Buộc bị đơn anh Nguyễn Phƣớc Q và chị Lê Thị Mỹ N có nghĩa vụ trả 

cho nguyên đơn bà Dƣơng Hồng T số tiền còn nợ 5.350.000đ (Năm triệu ba 

trăm năm mươi nghìn đồng). 
 

Kể từ ngày xét xử sơ thẩm nếu chị Lê Thị Mỹ N và anh Nguyễn Phƣớc 

Q chƣa trả xong tất cả các khoản tiền thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 
 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Buộc bị đơn chị Lê Thị Mỹ N và anh Nguyễn Phƣớc Q có nghĩa vụ nộp 

số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) 
 

3.Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mƣời 

lăm) ngày kể ngày tuyên án. Riêng các bị đơn vắng mặt tại phiên tòa nên đƣợc 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày nhận đƣợc 

bản án hoặc tính từ ngày bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 Tòa án nhân dân tỉnh; 

 

 Viện kiểm sát nhân dân huyện ; 

 Chi cục Thi hành án huyện; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Đã ký) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Nga 



 

 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN 

 

HUYỆN HÕN ĐẤT 

TỈNH KIÊN GIANG 

Bản án số: 51/2020/DS-ST 

Ngày: 04/8/2020 

V/v: “Tranh chấp tiền hụi” 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÕN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cúc 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Cao Phƣớc Nghĩa 
 

 Ông Nguyễn Văn Đoạt 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Mộng Trinh – Thƣ ký TAND huyện Hòn Đất. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Ông 

 

Nguyễn Minh Hậu – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 59/2020/TLST-DS ngày 04 

tháng 02 năm 2020 về việc: “Tranh chấp tiền hụi”. Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số: 73/2020/QĐXX-DS ngày 08 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị UL, sinh năm 1972 
 

Địa chỉ: khu phố Mỹ Hòa, thị trấn Sóc Sơn, huyện HĐ, tỉnh KG. 
 

 Bị đơn: Bà Phạm Thị Đ, sinh năm 1991 
 

Địa chỉ: khu phố Mỹ Hòa, thị trấn Sóc Sơn, huyện HĐ, tỉnh KG.. 
 

(Các đƣơng sự có mặt tại Tòa) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 09/01/2020 và tại phiên tòa nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị UL trình bày như sau: 

 

Vào ngày 24/11/2014 bà Nguyễn Thị UL có cho bà Phạm Thị Đ vay số tiền là 

26.000.000 đồng. Qua nhiều lần yêu cầu trả nợ thì phía bà Đ có trả cho bà UL số tiền 

là 8.000.000 đồng, còn lại 18.000.000 đồng đến nay vẫn chƣa trả đƣợc. 
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Nay bà Nguyễn Thị UL yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm Thị Đ phải trả 

cho bà số tiền còn nợ là 18.000.000 đồng. Ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 
 

 Bị đơn bà Phạm Thị Đ trình bày như sau: 
 

Bà thừa nhận trƣớc đây vào ngày 24/11/2014 bà có ký biên bản xác nhận nợ với 

bà Nguyễn Thị UL, số tiền nợ là 26.000.000 đồng. Tuy nhiên đây không phải là tiền 

vay mà là tiền hụi trƣớc đây hai bên thỏa thuận với nhau. Cụ thể trƣớc đây bà Đ và bà 

UL có tham gia chơi hụi do bà Võ Thị Hồng Đ làm chủ. Sau khi bà Hồng Đ bể hụi thì 

bà Phạm Thị Đ còn nợ bà Hồng Đ số tiền hụi chết là 26.000.000 đồng. Trong khi đó 

bà Hồng Đ lại nợ tiền hụi sống của bà UL nên ba bên thỏa thuận với nhau bà Đ sẽ trả 

số tiền 26.000.000 đồng cho bà UL mà không phải trả cho bà Hồng Đ nữa. Sau đó bà 

Đ đã trả cho bà UL đƣợc 8.000.000 đồng. 
 

Nay bà Nguyễn Thị UL yêu cầu bà phải trả số tiền còn nợ là 18.000.000 đồng 

thì bà Đ không đồng ý vì cho rằng số tiền 18.000.000 đồng bà đã trả cho chủ hụi trƣớc 

khi làm giấy xác nhận nợ với bà UL. 
 

 Tại phiên tòa vị đại diện VKS phát biểu quan điểm: 
 

 Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án 

Thẩm phán đã tuân theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự. 

 

 Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử 

đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và đảm 

bảo đúng nguyên tắc xét xử. 

 

 Về chấp hành pháp luật của các đƣơng sự trong vụ án: Từ khi thụ lý vụ án 

cũng nhƣ tại phiên tòa hôm nay các đƣơng sự đã thực hiện đúng các quy định Bộ luật 

tố tụng dân sự về quyền và nghĩa vụ của các đƣơng sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Qua nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, căn cứ vào giấy xác nhận nợ các bên đã ký ngày 24/11/2014. Đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Đ trả cho bà UL số 

tiền 18.000.000 đồng. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 



 

 

 Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà Nguyễn Thị UL khởi 

kiện yêu cầu bà Phạm Thị Đ trả số tiền còn nợ là 18.000.000 đồng. Bà Phạm Thị Đ cƣ 

trú trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Xét thấy đây là tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh 
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Kiên Giang theo quy định tại Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
 

 Về nội dung vụ án: 
 

Tại phiên tòa các đƣơng sự thống nhất và thừa nhận nhƣ sau: Trƣớc đây bà 

Nguyễn Thị UL và bà Phạm Thị Đ có tham gia chơi hụi do bà Võ Thị Hồng Đ làm 

chủ. Sau khi bà Hồng Đ bị bể hụi thì bà Phạm Thị Đ còn nợ bà Hồng Đ số tiền hụi 

chết là 26.000.000 đồng. Trong khi đó bà Hồng Đ lại nợ tiền hụi sống của bà UL nên 

ba bên thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ với nhau, cụ thể bà Phạm Thị Đ sẽ trả số tiền 

26.000.000 đồng cho bà UL mà không phải trả cho chủ hụi là bà Hồng Đ nữa. Việc 

thỏa thuận này các bên có lập Biên bản xác nhận nợ ngày 24/11/2014 (BL08), có xác 

nhận của Ban lãnh đạo khu phố Mỹ Hòa. Sau đó bà Đ đã trả cho bà UL đƣợc 

8.000.000 đồng. Nhƣ vậy việc chuyển giao nghĩa vụ giữa các bên đã có hiệu lực kể từ 

ngày 24/11/2014 và đã đƣợc thực hiện một phần. Do vậy nội dung khởi kiện của bà 

UL yêu cầu bà Đ trả cho bà tiếp số tiền 18.000.000 đồng là có căn cứ để chấp nhận, 

phù hợp với quy định tại Điều 370 Bộ luật dân sự 2015. 
 

Đối với lời khai của bà Phạm Thị Đ cho rằng số tiền 18.000.000 đồng bà đã trả 

cho chủ hụi là bà Hồng Đ trƣớc khi làm giấy xác nhận nợ ngày 24/11/2014. Lời trình 

bày này của bà Đ không phù hợp với thực tế nên không có căn cứ để chấp nhận. 
 

Từ những cơ sở trên, sau khi thảo luận nghị án HĐXX chấp nhận đề nghị của vị 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, buộc bà Phạm Thị Đ phải trả cho bà UL số tiền 18.000.000 đồng. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bà Phạm Thị 

 

 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 18.000.000 đồng x 5% = 900.000 

đồng. 

 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; 

 



 

 

 Áp dụng Điều 370 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

 

 Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội. 
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Tuyên xử: 
 

1/. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị UL. 
 

Buộc bà Phạm Thị Đ phải trả cho bà Nguyễn Thị UL số tiền là 18.000.000 đồng 

(Mƣời tám triệu đồng). 
 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp khoản 

tiền trên, ngƣời phải thi hành án chậm thi hành án thì phải trả lãi đối với số tiền chậm 

trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm thi hành đƣợc xác 

định theo khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

2/. Về án phí DSST: Bà Phạm Thị Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch là 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng). 
 

Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị UL số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 450.000 

đồng (Bốn trăm năm mƣơi ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0009300 ngày 

03/02/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
 

3/. Quyền kháng cáo: Án xử công khai. Báo cho các đƣơng sự biết có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
   

- VKS nhân dân huyện Hòn Đất; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ./.  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cúc 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
     

 

Bản án số: 35/2020/DS-ST 
 

Ngày: 02-7-2020. 

“V/v tranh chấp Hợp đồng dân sự góp hụi” 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Lê Thị Diễm Huyền. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Không. 
 

Trong các ngày 25 tháng 6 và ngày 02 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

54/2020/TLST-DS ngày 27 tháng 4 năm 2020 về tranh chấp: “Hợp đồng dân sự 

góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 107/2020/QĐXX-ST ngày 05 

tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1. Nguyên đơn: 
 

Bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1968. 
 



 

 

Địa chỉ: số 85/5, ấp C, x K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

2. Bị đơn: 
 

Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1954. 
 

Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956. 
 

C ng địa chỉ: số 230/1, ấp M, x N, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 
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(Các đƣơng sự đều có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 05/3/2020, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H trình bày: 
 

Bà Nguyễn Thị H có t ch  c góp hụi, vợ chồng ông Nguyễn Văn H1 và à 

Nguyễn Thị T là hụi vi n có tham gia hai dây hụi nhƣ sau: 
 

 Dây 1: Hụi 03 tháng khui m t lần, mở vào ngày 20/3/2015 âm lịch, có 22 
 

phần, m i phần 3.000.000 đồng. Ông H1 và à T tham gia 01 phần, đ trúng thăm hốt 

hụi vào k th 01 v i số tiền là 40.000.000 đồng, sau khi hốt hụi, vợ chồng ông H1 và 

à T không đóng hụi chết cho à n n à khởi kiện đến Tòa án, sau đó Tòa án 
 

có an hành Bản án số 59/2019/DS-ST, ngày 03/10/2019, Bản án đ tuy n u c 

ông H1, bà T có trách nhiệm trả lại à 15 lần hụi chết là 45.000.000 đồng, còn lại 

06 lần hụi chết là 18.000.000 đồng (chƣa đến hạn). Đến nay dây hụi đ m n nhƣng 
 

ông H1, bà T không đóng 06 lần hụi chết này là 18.000.000 đồng. 
 

 Dây 2: Hụi tháng 3.000.000 đồng, 02 tháng khui m t lần, mở ngày 

30/3/2016 âl, có 20 phần, ông H1, bà T tham gia 01 phần, dây hụi này ông H1, bà 
 

T hốt đầu đƣợc 45.600.000 đồng, sau đó ông H1, bà T không đóng hụi chết cho à 

nên à khởi kiện đến Tòa án, sau đó Tòa án có an hành Bản án số 59/2019/DS-ST, 

ngày 03/10/2019, Bản án đ tuy n u c ông H1, bà T có trách nhiệm trả lại à 17 lần 

hụi chết là 51.000.000 đồng, còn lại 02 lần hụi chết là 6.000.000 đồng (chƣa đến 

hạn). Đến nay dây hụi đ m n nhƣng ông H1, bà T không đóng 02 lần hụi chết này 

là 6.000.000 đồng. 
 

C ng chung tiền nợ hụi ông H1 và à T nợ à H t nh đến th i đi m khởi kiện là 

24.000.000 đồng. 
 

Nay bà H y u cầu vợ chồng ông Nguyễn Văn H1 và à Nguyễn Thị T c ng 

chịu trách nhiệm thanh toán cho à H số tiền nợ hụi là 24.000.000 đồng, bà không y 

u cầu l i suất. 
 

Theo tờ tƣờng trình nộp ngày 14/5/2020 và tại phiên tòa, bị đơn là bà 

Nguyễn Thị T trình bày: 
 



 

 

Dây 1: Hụi 03 tháng khui m t lần, mở vào ngày 20/3/2015 âm lịch, có 22 

phần, m i phần 3.000.000 đồng, à Thƣợc tham gia 01 phần, đ trúng thăm hốt hụi 
 

vào k th 01, sau khi hốt hụi đến khi hụi m n à đ đóng đủ cho à H không còn nợ à H. 
 

 

 Dây 2: Bà T thừa nhận còn nợ à H 6.000.000 đồng là đúng à đồng ý trả 

cho bà H nhƣng không đƣa ra th i gian trả cụ th . 
 

Theo tờ tƣờng trình nộp ngày 14/5/2020 và tại phiên tòa, bị đơn là ông 

Nguyễn Văn H1 trình bày: 
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Bà Nguyễn Thị T có tham gia chơi hụi do à H làm đầu thảo ông không hay iết. 

Bà H khởi kiện y u cầu ông c ng à T trả số tiền tr n ông không đồng ý. Ông 
 

cho rằng ông không phải là ị đơn trong vụ án này. 
 

Các đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc v  i nhau về việc giải quyết toàn vụ 

án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về nội dung vụ án: 
 

[1.1] Tại phi n tòa nguy n đơn H v n giữ nguy n y u cầu khởi kiện u c vợ 

chồng ông Nguyễn Văn H1 và à Nguyễn Thị T c ng li n đ i chịu trách nhiệm thanh 

toán cho à H số tiền nợ hụi là 24.000.000 đồng, à không y u cầu l i suất. 
 

[1.2] Bị đơn à T cho rằng: 
 

 Đối v i dây 1: Hụi 03 tháng khui m t lần, mở vào ngày 20/3/2015 âm lịch, 

có 22 phần, m i phần 3.000.000 đồng, à T tham gia 01 phần, đ trúng thăm hốt hụi 

vào k th 01, sau khi hốt hụi đến khi hụi m n à đ đóng đủ cho à H không 

còn nợ bà H nhƣng à không có ch  ng c gì ch  ng minh. 
 

 Đối v  i dây 2: Bà T thừa nhận còn nợ  à H 6.000.000 đồng là đúng  à 

đồng ý trả cho à H nhƣng không đƣa ra th  i gian trả cụ th . 
 

[1.3] Bị đơn ông H1 cho rằng: bà T có tham gia chơi hụi do à H làm đầu thảo 
 

ông không hay iết. Bà H khởi kiện y u cầu ông c ng à T trả số tiền tr n ông không 

đồng ý. Ông cho rằng ông không phải là ị đơn là không có căn c , vì tại Bản án dân 

sự sơ thẩm số 59/2019/DS - ST, ngày 03/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng đ có hiệu lực thi hành và Bản án dân sự phúc thẩm số 

07/2020/DS - PT, ngày 20/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đ xét xử về 

hai dây hụi tr n và phần khởi kiện này của à H là phần còn của hai dây hụi tr n. Căn 

c vào hai ản án trên đ xác định tƣ cách đƣơng sự và nghĩa vụ li n quan đến hai dây 

hụi tr n nên bà H khởi kiện ông là có căn c . 
 

[2] Từ những phân t ch ở Mục [1] căn c vào đi m khoản 1 và khoản 2 Điều 92 

của B luật Tố tụng dân sự thì đây là những tình tiết, sự kiện nguy n đơn không phải 

ch ng minh mà nghĩa vụ ch ng minh thu c về các ị đơn nhƣng các ị đơn không cung 

cấp đƣợc ch ng c ch ng minh. H i đồng xét xử công nhận tình tiết tr n là sự thật và 

xác định đây là hợp đồng dân sự góp hụi theo quy định tại Điều 479 của B luật dân 



 

 

sự 2005 và Điều 471 B luật dân sự năm 2015. Do đây là hụi đầu thảo và có l i ông 

H1, bà T đ vi phạm hợp đồng. Vi phạm nghĩa vụ của hụi vi n n n cần u c ông H1, 

bà T phải li n đ i có nghĩa vụ trả số tiền tr n cho à H theo quy định tại Điều 17, 19, 

20, 29 và Điều 30 Nghị định 144/2006/NĐ - CP ngày 27/11/2006 của Ch nh phủ về 

họ, hụi, i u, phƣ ng; khoản 1 Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ - CP ngày 19/02/2019 

của Ch nh phủ về họ, hụi, i u, phƣ ng; Điều 24, Điều 27 và Điều 37 Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2014. Do đó nguyên 
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đơn y u cầu u c các ị đơn có nghĩa vụ li n đ  i trả toàn số nợ tr n cho nguyên 
 

đơn là có căn c chấp nhận. Bà H không y u cầu về l i suất n n H i đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 
 

[3] Về án phí DSST: 
 

Do y u cầu của nguy n đơn đƣợc chấp nhận toàn n n các ị đơn phải li n 
 

đ i chịu án ph dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của B luật Tố tụng dân sự 

và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

an Thƣ ng vụ Quốc h i về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph 

và lệ ph Tòa án. Vì các ị đơn đ đƣợc giải th ch và hƣ ng dân rõ n i dung 
 

quy định tại Điều 12 và 14 của Nghị quyết này nhƣng do các ị đơn không đồng ý 

trả nợ n n không có đơn đề nghị miễn án ph . 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, đi m 

khoản 1 và khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 271 và Điều 273 B luật tố tụng dân 

sự; 
 

Căn c Điều 479 của B luật dân sự 2005 và Điều 471 B luật dân sự năm 2015. 
 

 

Căn c Điều 24, Điều 27 và Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Căn c Luật Thi hành án dân sự năm 2008, đ đƣợc sửa đ i sung năm 
 

2014; 
 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của 

Ch nh Phủ: Về họ, hụi, i u, phƣ  ng; 

Căn c khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy an thƣ  ng vụ Quốc h i; 
 

Tuyên xử: 
 

1. Chấp nhận toàn y u cầu khởi kiện của nguy n đơn à Nguyễn Thị H. 
 



 

 

Bu c ông Nguyễn Văn H1 và à Nguyễn Thị T cùng li n đ i chịu trách nhiệm trả 

cho à Nguyễn Thị H số tiền là 24.000.000 đồng (Hai mƣơi ốn triệu đồng) tiền nợ 

hụi. Bà H không y u cầu về l i suất n n H i đồng xét xử không đặt ra xem xét. 
 

Khi ản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày à Nguyễn Thị H có đơn y u 
 

cầu thi hành án thì hàng tháng ông Nguyễn Văn H1 và à Nguyễn Thị T cùng liên đ i 

trả số tiền l i suất cho bà Nguyễn Thị H theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 B luật dân sự năm 2015 tƣơng ng v i số tiền chậm trả tại th i đi m thanh toán. 
 

 

2. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 
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 Bu c ông Nguyễn Văn H1 và bà Nguyễn Thị T phải li n đ i chịu 

1.200.000đồng (M t triệu hai trăm nghìn đồng) tiền án ph dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Nguyễn Thị H không chịu án ph dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho à 

Nguyễn Thị H số tiền tạm ng án ph đ n p là 600.000đồng (Sáu trăm nghìn 
 

đồng) theo i n lai thu số 0002788 ngày 24/4/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách khi án có hiệu 

lực. 
 

Các đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo ản án này trong th  i hạn 15 ngày 
 

 từ ngày tuy n án đ y u cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự 

phúc thẩm. 
 

Trƣ ng hợp ản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣ i đƣợc thi hành án dân sự, ngƣ i phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc ị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; th i hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 23/2020/DS-ST 

Ngày: 14-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Trần Oai 

 

2. Bà Trần Thu Trang 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Lai Thị Ngọc Thúy- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 67/2020/TLST- DS ngày 

02 tháng 3 năm 2020 về tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết định 

đƣa vụ án ra xét xử số: 67/2020/QĐXXST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 39/2020/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Đ1, sinh năm 1981 (có mặt); 

 

Địa chỉ: ấp 5 BA, xã N, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

 



 

 

2. Bị đơn: - Bà Huỳnh Thị Đ2, sinh năm 1976 (vắng mặt); 

 

 Ông Trần Quốc T, sinh năm 1974 (vắng mặt); 

 

 Chị Trần Thị H, sinh năm 1991 (vắng mặt); 
 

Cùng địa chỉ: ấp 5 BB, xã N, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong các đơn khởi kiện ngày 23/12/2019 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn chị Phạm Thị Đ1 trình bày và yêu cầu như sau: 
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Chị có tham gia góp hụi do bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị 
 

Trần Thị H làm chủ nhƣ sau: 
 

 Vào ngày 15/6/2017, chị tham gia 02 phần, loại hụi 1.000.000 đồng/ 

tháng, gồm 42 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, chị góp đƣợc 

07 lần thì chị lĩnh 01 phần, góp hụi đến lần thứ 24 thì bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T tuyên bố bể hụi, chị nợ hụi chết bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T 18 

lần với số tiền 18.000.000 đồng, còn phần hụi sống bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T nợ tiền hụi sống chị 24 lần với số tiền 24.000.000 đồng. Khi đó bà Huỳnh 

Thị Đ2, ông Trần Quốc T thỏa thuận trừ cấn còn nợ lại chị tiền hụi sống là 

6.000.000 đồng. 

 

 Vào ngày 06/3/2019, chị tham gia hóp 01 phần loại hụi 100.000 

đồng/ngày, gồm 117 phần, chị góp đến ngày 06/7/2019 thì bà Huỳnh Thị Đ2, ông 

Trần Quốc T và chị Trần Thị H tuyên bố bể hụi, chị góp đƣợc 113 lần x 100.000 

đồng/ phần, nợ chị số tiền 11.300.000 đồng. 

 

 Vào ngày 12/5/2019, chị tham gia hóp 04 phần loại hụi 100.000 

đồng/ngày, gồm 115 phần, chị góp đến ngày 06/7/2019 thì bà Huỳnh Thị Đ2, ông 

Trần Quốc T và chị Trần Thị H tuyên bố bể hụi, góp đƣợc 66 lần x 100.000 

đồng/phần x 04 phần, nợ chị số tiền 26.400.000 đồng. 

 

 Vào ngày 29/5/2019, chị tham gia góp 04 phần loại hụi 100.000 đồng/ 

ngày, gồm 60 phần, chị góp đến ngày 06/7/2019 thì bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T và chị Trần Thị H tuyên bố bể hụi, chị góp đƣợc 38 lần x 100.000 đồng/ 

phần x 04 phần, nợ chị số tiền 15.200.000 đồng. 

 

 Vào ngày 18/6/2019, chị tham gia hóp 03 phần loại hụi 100.000 đồng/ 

ngày, gồm 120 phần, chị góp đến ngày 06/7/2019 thì bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T tuyên bố bể hụi, chị góp đƣợc 19 lần x 100.000 đồng/ phần x 03 phần, nợ 

chị số tiền 5.700.000 đồng. 

 

Các dây hụi nói trên bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H 

chỉ có lập danh sách tham gia góp hụi tháng mở ngày 15/6/2017, còn lại 04 dây 

hụi ngày chủ hụi không có lập danh sách tham gia góp hụi trong đó có anh Phan 

Văn V, địa chỉ: ấp 5 BB, xã N, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. Tổng 05 dây hụi nói 

trên, bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H còn nợ chị 

64.600.000 đồng. Nay chị yêu cầu Tòa nhân dân huyện An Biên giải quyết buộc 

bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả cho chị tổng số tiền hụi 

còn nợ là 64.600.000 đồng, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 



 

 

 

* Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn chị Trần Thị H trình bày như 

 

sau: 
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Chị thừa nhận chị có làm chủ hụi, chị tổ chức góp hụi chị Phạm Thị Đ1 

tham gia góp 05 dây hụi nhƣ sau: 
 

 Vào ngày 15/6/2017, chị mở dây loại hụi 1.000.000 đồng/ tháng, gồm 42 

phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, chị Đ1 tham gia góp 02 

phần, chị Đ1 góp đƣợc 25 lần thì chị lĩnh 01 phần, còn 01 phần góp hụi sống 25 

lần, trừ vào 17 lần hụi chết, chị còn nợ lại chị Đ1 tiền hụi sống là 8.000.000 đồng. 

 

 Vào ngày 06/3/2019, chị mở dây loại hụi 100.000 đồng/ ngày, gồm 117 

phần, chị Đ1 tham gtia hóp 01 phần, góp đƣợc 114 lần x 100.000 đồng/ phần, chị 

còn nợ chị Đ1 số tiền 11.400.000 đồng. 

 

 Vào ngày 12/5/2019, chị mở dây loại hụi 100.000 đồng/ ngày, gồm 115 

phần, chị Đ1 tham gia hóp 04 phần, chị Đ1 góp đƣợc 52 lần x 100.000 đồng/phần 

với số tiền 20.800.000 đồng, chị còn nợ chị Đ1 số tiền 20.800.000 đồng. 

 

 Vào ngày 29/5/2019, chị mở dây loại hụi 100.000 đồng/ ngày, gồm 60 

phần, chị Đ1 tham gia hóp 02 phần, chị Đ1 góp đƣợc 34 lần x 100.000 đồng/ 

phần x 02 phần, chị nợ chị Đ1 số tiền 6.800.000 đồng. 

 

 Vào ngày 18/6/2019, chị mở dây loại hụi 100.000 đồng/ ngày, gồm 102 

phần, chị Đ1 05 phần, góp đƣợc 18 lần x 100.000 đồng/ phần x 05 phần, chị nợ 

chị Đ1 số tiền 9.000.000 đồng. 

 

Các dây hụi nói trên chị làm chủ hụi, chị Phạm Thị Đ1 tham gia góp hụi, 

chị còn nợ chị Đ1 tổng số tiền là 56.000.000 đồng. Nay chị xác định chỉ có chị 

tham góp hụi với chị Đ1, bà Huỳnh Thị Đ2 và ông Trần Quốc T không có làm 

chủ hụi. Chị nợ chị Đ1 số tiền hụi là 56.000.000 đồng, chị và chị Đ1 thỏa thuận, 

chị Đ1 bớt cho chị 8.000.000 đồng, còn lại 48.000.000 đồng, khi đó chị có ghi 

giấy giao cho chị Đ1 cất giữ, hẹn trả mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi trả 

hết số tiền nợ nói trên, chị không có khã năng trả đủ 01 lần theo yêu cầu của chị 

Đ1, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 

 

* Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Huỳnh Thị Đ2 trình bày như 

 

sau: 

 

Bà xác định bà và ông Trần Quốc T không tham gia góp hụi với chị Đ1, 

mà Trần Thị H con bà có tổ chức góp hụi nên bà và ông T không đồng ý chịu 

trách nhiệm trả tiền hụi còn nợ cho chị Đ1. 



 

 

 

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang, người làm chứng anh Phan Thanh V khai: 

 

Anh và chị Phạm Thị Đ1 có tham gia góp hụi do bà Huỳnh Thị Đ2, ông 

Trần Quốc T và chị Trần Thị H làm chủ các dây hụi: Ngày 06/3/2019, ngày 

29/5/2019 và ngày 18/6/2019, bà Huỳnh Thị Đ2 và ông Trần Quốc T đều làm chủ 



 

 

4 
 

nhƣng ngƣời thƣờng xuyên là chị Trần Thị H đi góp hụi, do trƣớc khi anh tham 

gia góp hụi thì anh có hỏi chị H là ai làm chủ thì chị H nói do bà Huỳnh Thị Đ2 

và ông Trần Quốc T làm chủ. 
 

 Bị đơn ông Trần Quốc T: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng cho ông Trần Quốc T biết để ông T có ý kiến về việc chị Đ1 

yêu cầu ông T cùng bà Đ2 và chị H trả số tiền hụi còn nợ nhƣng ông T không có 

 

 kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho mình nên Toà án giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Phạm Thị Đ1 và sổ hộ khẩu, Đơn xin xác nhận tình trạng nơi cƣ 

trú của đƣơng sự ngày 23/12/2019, Sổ hụi ghi những ngƣời tham gia góp hụi các 

ngày 15/6/2017, ngày 06/3/2019, ngày 12/5/2019, ngày 29/5/2019 và ngày 

18/6/2019, biên bản lấy lời khai ngƣời làm chứng anh Phan Thanh V, ngày 

11/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn chị Phạm Thị Đ1 yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T 

và chị Trần Thị H trả cho chị tổng số tiền hụi còn nợ là 55.140.000 đồng, trong 

đó: Dây hụi áp ngày 15/6/2017, còn nợ là 5.440.000 đồng. Dây hụi áp ngày 

06/3/2019, còn nợ là 11.300.000 đồng. Dây hụi áp ngày 12/5/2019, còn nợ là 

21.400.000 đồng. Dây hụi áp ngày 29/5/2019, còn nợ là 7.600.000 đồng. Dây hụi 

áp ngày 18/6/2019, còn nợ là 9.400.000 đồng; chị Đ1 rút lại yêu cầu khởi kiện 

chênh lệch là 9.460.000 đồng, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H vắng mặt 

đến lần thứ hai không có lý do. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 239 và Điều 247 của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên 



 

 

đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự; Bị đơn vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do nên xét xử vắng mặt 

bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện và tại phiên tòa hôm nay, chị Phạm Thị 

Đ1 yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả tiền hụi 

còn nợ là 55.140.000 đồng là có căn cứ chấp nhận. Đề nghị đề nghị Hội đồng xét 

xử đình chỉ phần rút yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn số tiền 9.460.000 

đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Phạm Thị Đ1 khởi 

kiện yêu cầu bị đơn bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả 

tiền góp hụi còn nợ. Nguyên đơn và bị đơn đều cƣ trú tại xã N, huyện AB, tỉnh 

Kiên Giang nên xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên theo quy định tại khoản 3 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H biết 

và ấn định thời gian để bà Đ2, ông T và chị H có ý kiến về việc chị Đ1 khởi kiện 

đối với bà Đ2, ông T và chị H trả tiền hụi nhƣng bà Đ2, ông T và chị H không có 

 

 kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho mình. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhƣng không thành nên Toà án quyết định 

đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa vụ án ra xét xử, 

Quyết định hoãn phiên tòa cho bà Đ2, ông T và chị H nhƣng bà Đ2, ông T và chị 

H vẫn cố tình vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên toà 

lần thứ hai chị Đ1 không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét xử 

vụ án vắng mặt bà Đ2, ông T và chị H theo quy định tại khoản 2 Điều 227, điểm 

b khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Phạm Thị Đ1 và 

bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T, chị Trần Thị H xác lập hợp đồng bằng lời 

nói, hụi có lãi và có hoa hồng, khi đó bà Đ2, ông T và chị H có lập danh sách 

những ngƣời tham gia góp hụi theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự và Điều 

7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 
 



 

 

11 năm 2006 và Điều 27 của Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 

năm 2019 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Tuy nhiên, bà Đ2, ông T và 

chị H tổ chức tham gia các dây hụi mở các ngày 06/3/2019, ngày 
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12/5/2019, ngày 29/5/2019 và ngày 18/6/2019 không thỏa thuận bằng văn bản, 

không công chứng, chứng thực, danh sách hụi không ghi đầy đủ họ và tên, số 

giấy chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi cƣ trú của chủ họ, thời gian, 

thể thức góp hụi, lĩnh hụi là thực hiện chƣa đúng hình thức và nội dung theo quy 

định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 

2019 của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 
 

Xét khởi kiện của chị Phạm Thị Đ1 yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T và chị Trần Thị H cùng trả tiền hụi còn nợ cho chị; chị Trần Thị H và bà 

Huỳnh Thị Đ2 xác định, chỉ có chị H làm chủ tổ chức tham gia góp hụi, bà Đ2 và 

ông T không có tham gia góp hụi với chị Đ1. Bà Đ2 và ông T không chịu trách 

nhiệm trả tiền hụi còn nợ cho chị Đ1; ông Trần Quốc T không có ý kiến yêu cầu 

gì. Hội đồng xét xử thấy rằng, lời trình bày và yêu cầu của các đƣơng sự và ngƣời 

làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nhƣ: Danh sách hụi 

“SỔ HỤI” áp ngày 15/6/2017 (Bút lục số: 05), lời khai của anh Phan Thanh V 

(Bút lục số: 57) xác định đƣợc, bà Đ2, ông T và chị H cùng làm chủ hụi chị Đ1 

tham gia góp là có thật theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 
 

Xét khởi kiện của chị Phạm Thị Đ1 yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần 

Quốc T và chị Trần Thị H trả cho chị Đ1 số tiền 14 phần hụi trong 05 dây hụi là 

64.600.000 đồng. Tại phiên tòa hôm nay, chị Đ1 yêu cầu bà Đ2, ông T và chị H 

trả cho chị tổng số tiền hụi còn nợ là 55.140.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy 

rằng, lời trình bày và yêu cầu của các đƣơng sự cùng các tài liếu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án thống nhất với nhau về số tiền hụi còn nợ, cụ thể chị Trần Thị 

H thừa nhận chị Đ1 tham gia góp 14 phần hụi trong 05 dây hụi chị H còn nợ số 

tiền hụi là 56.000.000 đồng, chị Đ1 thỏa thuận bớt cho chị 8.000.000 đồng, còn 

lại 48.000.000 đồng nhƣng chị H và bà Đ2, ông T không có tài liệu, chứng cứ gì 

chứng minh, cũng nhƣng trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm 

nay chị Đ1 không thừa nhận là có bớt cho chị H số tiền hụi 8.000.000 đồng. 
 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát 

viên và yêu cầu của chị Đ1, buộc bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần 

Thị H phải trả số tiền góp hụi cho chị Phạm Thị Đ1 là 55.140.000 đồng theo quy 

định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự và Điều 29 của Nghị định số: 144/2006/NĐ-

CP ngày 27 tháng 11 năm 2006; Điều 18, Điều 23 và Điều 27 của Nghị định số: 

19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 về họ, hụi, biêu, phƣờng. Chị Phạm 

Thị Đ1 không yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả 

tiền lãi chậm trả nên không xem xét. 
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Tại phiên tòa hôm nay, chị Phạm Thị Đ1 rút lại yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, 

ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả số tiền hụi chênh lệch là 9.460.000 đồng 

nên Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết phần rút yêu cầu khởi kiện theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Về án phí, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng 

hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1, 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 206, điểm c khoản 

1 Điều 217, khoản 1 Điều 227, điểm b khoản 1 Điều 238, Điều 241, khoản 2 

Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; Điều 7, Điều 8, Điều 18, Điều 23 

và Điều 27 của Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của 

Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H phải trả số 

tiền góp hụi cho chị Phạm Thị Đ1 là 55.140.000 đồng (Năm mƣơi lăm triệu một 

trăm bốn mƣơi nghìn đồng). Chị Phạm Thị Đ1 không yêu cầu bà Huỳnh Thị Đ2, 

ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H trả tiền lãi chậm trả nên không xem xét. 

 

Kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời 

đƣợc thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không 

đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 



 

 

 

 Đình chỉ giải quyết phần chị Phạm Thị Đ1 rút lại yêu cầu khởi kiện trả 

số tiền hụi chênh lệch là 9.460.000 đồng. 
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 Về án phí: Buộc bà Huỳnh Thị Đ2, ông Trần Quốc T và chị Trần Thị H 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 2.757.000 đồng (55.140.000 đồng x 5%). 

 

Chị Phạm Thị Đ1 không phải chị án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho chị 

Phạm Thị Đ1 tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.615.000 đồng theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0008488 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 14/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 21/2020/DS-ST 
 

Ngày: 31-7-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Nguyễn Thanh Nguyên 

 

2. Bà Trần Thu Trang 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Lai Thị Ngọc Thúy - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 313/2019/TLST- DS ngày 

06 tháng 12 năm 2019 về việc tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 49/2020/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 6 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 27/2020/QĐST-DS ngày 13 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Anh Phan Văn N, sinh năm 1980 (có mặt); 

 

2. Bị đơn: - Chị Ngô Thị T (Kiều T), sinh năm 1981 (vắng mặt); 



 

 

 

 Anh Trần Văn Đ, sinh năm 1979 (vắng mặt); 
 

Cùng địa chỉ: ấp CN, xã HY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong đơn khởi kiện ngày 21/10/2019 và trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn anh Phan Văn N trình bày và yêu cầu như sau: 

 

Anh tham gia góp hụi, chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ là chủ: 
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 Ngày 10/4/2014 âl, anh tham gia loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 33 

phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, anh có tham gia góp 01 phần, 

góp hụi sống 25 lần đến tháng 4/2016 thì chị T và anh Đ tuyên bố bể hụi, không 

trả tiền hụi anh góp, nếu anh đƣợc lĩnh với số tiền là 50.000.000 đồng, trừ hoa 

hồng 1.000.000 đồng, còn lại 49.000.000 đồng chị T và anh Đ phải trả cho anh. 

 

 Ngày 30/7/2014 âl, anh tham gia loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 31 

phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 30 hàng tháng, anh có tham gia góp 01 phần, 

góp hụi sống 21 lần đến tháng 4/2016 thì chị T và anh Đ tuyên bố bể hụi, không 

trả tiền hụi anh góp, nếu anh đƣợc lĩnh với số tiền là 42.000.000 đồng, trừ hoa 

hồng 1.000.000 đồng, còn lại 41.000.000 đồng chị T và anh Đ phải trả cho anh. 

 

Tổng 02 dây hụi nói trên chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ nợ 

tiền hụi anh là 90.000.000 đồng, chị T và anh Đ trả cho anh còn lại 56.300.000 

đồng không trả nữa. Sau đó chị T và anh Đ bỏ địa phƣơng đi mà không trả tiền 

hụi cho anh nên anh có yêu cầu Công an huyện AB xử lý hình sự đối với chị T và 

anh Đ. Ngày 20/6/2019, Công an huyện AB mời chị T và anh Đ làm việc thì chị 

T và anh Đ có thỏa thuận với anh trả mỗi tháng 1.000.000 đồng nhƣng từ khi thỏa 

thuận đến nay chị T và anh Đ chỉ trả cho anh đƣợc 500.000 đồng. Nay anh yêu 

cầu Tòa án giải quyết buộc chị T và anh Đ trả cho anh số tiền hụi là 55.600.000 

đồng, ngoài ra anh không yêu cầu gì khác. 

 

* Bị đơn chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ: Sau khi thụ lý vụ án, 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho chị T và anh Đ biết để chị T và 

anh Đ có ý kiến về việc anh N yêu cầu chị T và anh Đ trả số tiền hụi còn nợ 

nhƣng chị T và anh Đ không có ý kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng 

cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình nên Toà án giải quyết vụ án 

theo thủ tục chung. 

 

* Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Phan Văn N, Biên nhận nợ ngày 20/6/2019 của chị Ngô Kiều T, 

Đơn xin xác nhận tình trạng cƣ trú của ngƣời bị kiện ngày 21-10-2019, Sổ hộ 

khẩu Trần Văn Đ, Giấy chứng minh nhân dân Ngô Kiều T, Biên bản ghi lời khai 

chị Ngô Kiều T ngày 17/5/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên 

Giang, Biên bản ghi lời khai anh Phan Văn N ngày 18/5/2019 của Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, Biên bản tự thỏa thuận dân sự ngày 

15/6/2019 tại Công an huyện AB. 

 

* Tại phiên tòa: 
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Nguyên đơn anh Phan Văn N yêu cầu chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần 

Văn Đ trả cho anh số tiền hụi là 55.800.000 đồng, ngoài ra anh không yêu cầu gì 

khác. 
 

Bị đơn chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ vắng mặt đến lần thứ 

hai không có lý do. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tuy nhiên, từ khi thụ lý vụ án cho đến khi Tòa án có quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử là 06 tháng 17 ngày là quá thời hạn chuẩn bị xét xử 17 ngày theo quy định tại 

khoản 1 Điều 203 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Thẩm phán cần rút kinh nghiệm 

để đƣa vụ án ra xét xử đúng thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định pháp luật tố 

tụng dân sự. Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt đến lần thứ hai không có lý 

do nên xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của anh N yêu cầu chị T và anh Đ trả 

cho anh tiền hụi còn nợ là 55.800.000 đồng là có căn cứ chấp nhận phù hợp quy 

định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn anh Phan Văn N yêu cầu 

bị đơn chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ trả tiền hụi còn nợ, nguyên 

đơn và bị đơn đều có nơi cƣ trú tại: ấp CN, xã HY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang 

cho nên đƣợc xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 
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 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho chị T và anh Đ biết và ấn định thời gian để chị T và anh Đ có 

 

 kiến về việc anh N khởi kiện đối với chị T và anh Đ trả tiền hụi nhƣng chị T và 

anh Đ không có ý kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên 

đƣơng sự để tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhƣng chị T và anh Đ vắng 

mặt đến lần thứ hai không có lý do. Nhƣ vậy, đây là thuộc trƣờng hợp không tiến 

hành hoà giải đƣợc theo quy định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà 

án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa cho chị T và anh Đ nhƣng chị T và 

anh Đ vẫn cố tình vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên 

toà lần thứ hai anh N không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét 

xử vụ án vắng mặt chị T và anh Đ theo quy định tại khoản 2 Điều 227, điểm b 

khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa anh N và chị T, anh 

Đ đƣợc xác lập hợp đồng bằng lời nói, sau đó chị T và anh Đ tuyên bố bể hụi 

giữa anh N và chị T có thỏa thuận việc trả nợ bằng văn bản là phù hợp theo quy 

định tại Điều 471 Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị 

định số: 144/ 2006/ NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, 

phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của anh N yêu cầu chị T và anh Đ trả cho anh số tiền hụi là 

55.800.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng, anh N khởi kiện yêu cầu chị T và 

anh Đ trả tiền hụi còn nợ là phù hợp với biên bản ghi lời khai của chị T ngày 

17/5/2019, biên nhận nợ ngày 20/6/2019 và biên bản tự thỏa thuận dân sự ngày 

15/6/2019 giữa anh N và chị T tại Công an huyện AB, tỉnh Kiên Giang, có căn cứ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, anh N 

khởi kiện yêu cầu chị T và anh Đ trả cho anh số tiền hụi nói trên nhƣng từ khi thụ 

lý vụ án giải quyết đến nay chị T và anh Đ không có ý kiến gì đối với yêu cầu 

khởi kiện của anh N là có thật và thuộc trƣờng hợp chị T và anh Đ thừa nhận 

hoặc không phản đối yêu cầu của anh N đƣa ra theo quy định tại khoản 2 Điều 92 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

đƣợc có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng 

dân sự, chấp nhận ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên và yêu cầu khởi kiện của anh 



 

 

5 
 

N. Buộc chị T và anh Đ phải có nghĩa vụ trả cho anh N số tiền hụi còn nợ là 

55.800.000 đồng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng hợp 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 

147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 206, 

khoản 2 Điều 227, điểm a khoản 1 Điều 238, Điều 241, Điều 266 và Điều 273 

của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ phải có nghĩa vụ trả 

cho anh Phan Văn N tiền hụi còn nợ là 55.800.000 đồng (Năm mƣơi lăm triệu 

tám trăm nghìn đồng). 

 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời đƣợc 

thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đủ số 

tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc 

thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân 

sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

 Về án phí: Buộc chị Ngô Thị T (Kiều T) và anh Trần Văn Đ phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm là 2.790.000 đồng (55.800.000 đồng x 5%). 

 



 

 

Anh Phan Văn N không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho anh 

Phan Văn N tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.047.500 đồng theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0008224 ngày 06/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 
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 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 31/7/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 20/2020/DS-ST 
 

Ngày: 31-7-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Nguyễn Thanh Nguyên 

 

2. Bà Trần Thu Trang 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Lai Thị Ngọc Thúy - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 70/2020/TLST-DS ngày 03 

tháng 3 năm 2020 về việc tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết định 

đƣa vụ án ra xét xử số: 50/2020/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 6 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 26/2020/QĐST-DS ngày 13 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Trần Thị Hồng Tr, sinh năm 1991; 

 



 

 

Ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Trần Thị Hồng Tr: Bà 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1964, là mẹ của chị Trần Thị Hồng Tr, đại diện theo 

giấy ủy quyền ngày 04/3/2020 (có mặt); 

 

Cùng địa chỉ: ấp ĐT xã Đ, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Chị Trần Thanh Th, sinh năm 1980 (vắng mặt); 
 

Địa chỉ: ấp NQ, xã Đ, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Trong đơn khởi kiện ngày 26/12/2019 và trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn chị Trần Thị Hồng Tr và bà Nguyễn Thị H là người đại diện hợp 

pháp của nguyên đơn trình bày và yêu cầu như sau: 

 

Chị Trần Thị Hồng Tr có tham gia góp hụi do chị Trần Thanh Th làm chủ 

 

02 dây hụi nhƣ sau: 

 

- Ngày 20/8/2014 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 15 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, chị Tr tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 

đến mãn hụi ngày 20/11/2015 âl, với số tiền 30.000.000 đồng, trừ lại phần hụi 

của chị Tr chƣa góp 2.000.000 đồng, trừ tiền hoa hồng 1.000.000 đồng, còn lại số 

tiền 27.000.000 đồng chị Trần Thanh Th phải trả. 

 

- Ngày 15/01/2015 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 26 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, chị Tr tham gia góp 02 phần, góp hụi sống 

đƣợc 09 lần đến ngày 15/9/2015 âl thì chị Trần Thanh Th bể hụi không gom hụi 

nữa, chị Tr góp với số tiền 36.000.000 đồng, trừ tiền hoa hồng 1.000.000 đồng do 

góp 09 lần chƣa đƣợc nữa phần hụi, chị Th còn phải trả chị Tr số tiền là 

35.000.000 đồng. 

 

Tổng 02 dây hụi nói trên, chị Trần Thanh Th nợ chị Trần Thị Hồng Tr số 

tiền là 62.000.000 đồng. Nay bà Nguyễn Thị H đại diện cho chị Tr yêu cầu chị 

Trần Thanh Th trả cho chị Trần Thị Hồng Tr số tiền hụi là 62.000.000 đồng, trả 

02 lần trong thời hạn 01 năm đủ số tiền nói trên, ngoài ra bà không yêu cầu gì 

khác. 

 

Trƣớc đây, sau khi chị Trần Thanh Th không gom hụi tiếp thì chị Tr có yêu 

cầu Công an xã Đông Thái giải quyết thì chị Th và chị Tr có thỏa thuận, xác định 

chị Th có nợ chị Tr số tiền hụi là 63.000.000 đồng và hẹn trả mỗi tháng 

2.000.000 đồng nhƣng đến nay chị Th không trả khoảng tiền nào hết. 

 

 Bị đơn chị Trần Thanh Th: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp 

lệ các văn bản tố tụng cho chị Th biết để chị Th có ý kiến về việc chị Tr yêu cầu 

chị Th trả số tiền hụi còn nợ nhƣng chị Th không có ý kiến gì và cũng không 

cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình nên 

Toà án giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Trần Thị Hồng Tr và sổ hộ khẩu, Đơn xin xác nhận tình trạng nơi 



 

 

cƣ trú của đƣơng sự ngày 10/4/2018, Biên bản V/v thỏa thuận vụ hụi xảy ra ngày 

19/7/2017, Danh sách tham gia góp hụi ngày 15/01/2015, Quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án dân sự số 85/2018/QĐST-DS ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân 
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dân huyện An Biên. 
 

 Tại phiên tòa: 
 

Bà Nguyễn Thị H ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Trần Thị 

Hồng Tr yêu cầu chị Trần Thanh Th trả cho chị Tr số tiền hụi là 62.000.000 đồng, 

trả 02 lần đủ số tiền nói trên, ngoài ra bà không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn chị Trần Thanh Th vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do nên xét 

xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của chị Tr yêu cầu chị Th trả cho chị 

tiền hụi còn nợ là 62.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận phù hợp quy định tại 

Điều 471 của Bộ luật dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Trần Thị Hồng Tr 

yêu cầu bị đơn chị Trần Thanh Th trả tiền hụi còn nợ, nguyên đơn và bị đơn đều 

có nơi cƣ trú tại: xã Đ, huyện AB, tỉnh Kiên Giang cho nên đƣợc xác định đây là 

tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 

 

 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 



 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho chị Trần Thanh Th biết và ấn định thời gian để chị Th có ý 

kiến về việc chị Tr khởi kiện đối với chị Th trả tiền hụi nhƣng chị Th không có ý 

kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích 
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hợp pháp cho mình. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhƣng chị Th vắng mặt đến lần thứ hai 

không có lý do. Nhƣ vậy, đây là thuộc trƣờng hợp không tiến hành hoà giải đƣợc 

theo quy định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa vụ án ra xét xử, 

Quyết định hoãn phiên tòa cho chị Th nhƣng chị Th vẫn cố tình vắng mặt đến lần 

thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên toà lần thứ hai ngƣời đại diện hợp 

pháp của chị Tr không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét xử 

vụ án vắng mặt chị Th theo quy định tại khoản 2 Điều 227, điểm b khoản 1 Điều 

238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Tr và chị Th 

đƣợc xác lập hợp đồng bằng lời nói, sau đó chị Th tuyên bố bể hụi giữa chị Tr và 

chị Th có thỏa thuận việc trả nợ bằng văn bản là phù hợp theo quy định tại Điều 

471 Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số: 144/ 

2006/ NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của chị Tr yêu cầu chị Th trả cho chị số tiền hụi là 

62.000.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng, chị Tr khởi kiện yêu cầu chị Th trả 

tiền hụi còn nợ là phù hợp với Biên bản V/v thỏa thuận vụ hụi xảy ra ngày 

19/7/2017 giữa chị Th, bà H mẹ của chị Tr, bà L và bà M tại Công an xã Đ, 

huyện AB, tỉnh Kiên Giang là có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, chị Tr khởi kiện yêu cầu chị Th trả cho chị số 

tiền hụi nói trên nhƣng từ khi thụ lý vụ án giải quyết đến nay chị Th không có ý 

kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của chị Tr là có thật và thuộc trƣờng hợp chị Th 

thừa nhận hoặc không phản đối yêu cầu của chị Tr đƣa ra theo quy định tại khoản 

2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

đƣợc có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng 

dân sự, chấp nhận ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên và yêu cầu khởi kiện của chị 

Tr và ngƣời đại diện hợp pháp của chị Tr là bà H. Buộc chị Trần Thanh Th phải 

có nghĩa vụ trả cho chị Trần Thị Hồng Tr tiền hụi còn nợ là 62.000.000 đồng theo 

quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. 

 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng hợp 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 

147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 206, 

khoản 2 Điều 227, điểm a khoản 1 Điều 238, Điều 241, Điều 266 và Điều 273 

của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc chị Trần Thanh Th phải có nghĩa vụ trả cho chị Trần Thị Hồng Tr 

tiền hụi còn nợ là 62.000.000 đồng (Sáu mƣơi hai triệu đồng). 

 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời đƣợc 

thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đủ số 

tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc 

thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

 Về án phí: Buộc chị Trần Thanh Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

 

3.100.000 đồng (62.000.000 đồng x 5%). 

 

Chị Trần Thị Hồng Tr không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho 

chị Trần Thị Hồng Tr tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.575.000 đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 0008495 ngày 03/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 31/7/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 



 

 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 
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9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 

 

Bản án số: 48/2019/DS-ST 
 

Ngày: 14/8/2020 
 

V/v: Tranh chấp hợp đồng góp họ. 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH THANH 

HÓA Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Thƣ 

Ông Đỗ Thế Huân 
 

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Binh – Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

H, tỉnh Thanh Hóa. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa: Không. 
 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại Toà án nhân dân huyện H xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án dân sự thụ lý: 55/2020/TLST-DS ngày 16 tháng 6 năm 2020 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng góp họ” theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

99/2020/QĐXXST-DS ngày 30/7/2020, giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Chị Chu Thị B, sinh năm 1986 
 

Địa chỉ: Đội 11, K, xã T, huyện H, tỉnh Thanh Hóa 
 

Bị đơn: Anh Hắc Ngọc Nh, sinh năm 1978 
 

Chị Trần Thị N, sinh năm 1981 
 

Địa chỉ: Thôn 4, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa 
 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Duy T, sinh năm 1976 
 

Địa chỉ: Đội 11, K, xã T, huyện H, tỉnh Thanh Hóa 
 

Anh T ủy quyền cho chị B tham gia tố tụng tại Tòa án. 
 

 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 09/6/2020, lời khai và trình bày trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, Nguyên đơn - chị Chu Thị B trình bày: 
 

Do mối quan hệ thân quen nên vợ chồng chị Chu Thị B, anh Lê Duy T có tham 

gia góp họ do vợ chồng anh Hắc Ngọc Nh và chị Trần Thị N tổ chức. Thời điểm mở 

họ là ngày 10/02/2018, khi vợ chồng chị B đã góp đƣợc 22 xuất họ thì anh Nh, chị N 

tuyên bố dừng họ, không thu tiền của ai và cũng không trả tiền cho ai. Số tiền vợ 

chồng chị đã góp họ là 68.390.000đ. Ngoài ra, anh Nh và chị N còn nợ vợ chồng chị 

B 9.300.000đ tiền góp họ lần trƣớc. Tổng cộng anh Nh, chị N còn nợ vợ chồng chị B 

77.690.000đ tiền góp họ. Ngày 27/10/2019, anh Nh và chị N có viết giấy nhận nợ với 

vợ chồng chị B và hẹn trả dần trong vòng 5 tháng. Đến hẹn, vợ chồng anh Nh, chị N 
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không trả nợ cho vợ chồng chị B. Nay chị B yêu cầu Tòa án buộc anh Nh, chị N 

phải trả toàn bộ số tiền vợ chồng chị đã góp là 77.690.000đ. 
 

Chị Trần Thị N trình bày: Năm 2018, vợ chồng anh Nh, chị N có tổ chức 2 xuất họ, 

đến năm 2019 thì dừng họ, nguyên nhân là do những ngƣời đã lấy tiền họ rồi không chịu 

góp tiếp họ cho anh chị nên anh chị không có tiền trả cho những ngƣời chƣa lấy, vì vậy 

anh chị bị vỡ họ. Ngày 27/10/2019, vợ chồng chị đã viết giấy nhận nợ tiền họ với vợ 

chồng anh T, chị B, số tiền nợ họ là 77.690.000đ. Chị N xác định: Vợ chồng chị B, anh 

T đã góp họ cùng vợ chồng chị số tiền 77.690.000đ, vợ chồng chị phải có trách nhiệm 

trả. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, không thể trả ngay một lần cho vợ chồng chị B 

đƣợc nên xin đƣợc trả dần mỗi tháng 2.000.000đ cho đến khi hết nợ. 
 

Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, anh Hắc Ngọc Nh không đến Tòa án làm 

việc, theo trình bày của chị N, anh Nh đi làm xa không về làm việc với Tòa án 

đƣợc. Chị N xin nhận thay anh Nh các văn bản tố tụng của Tòa án và cam đoan có 

trách nhiệm thông tin ngay nội dung các văn bản này tới anh Nh. Tại bản tự khai 

ngày 31/7/2020, chị Trần Thị N trình bày: Chị cam đoan đã thông tin đầy đủ nội 

dung các văn bản tố tụng tới anh Nh. 
 

Tại đơn đề nghị ngày 22/7/2020, anh Hắc Ngọc Nh trình bày: Họ là do vợ 

chồng anh chị cùng đứng ra tổ chức, trong đó vợ chồng chị B, anh T có góp cùng anh 

chị tổng số tiền họ là 77.690.000đ. Do một số ngƣời đã lấy họ không chịu góp tiếp 

tiền họ nên anh chị không có tiền giao tiền họ cho những ngƣời còn lại. Anh phải đi 

làm xa lấy tiền gửi về cho vợ là chị N trả nợ, vì vậy anh không thể đến Tòa án làm 

việc đƣợc nên đã nhờ chị N nhận thay các văn bản tố tụng và chị N đã thông tin các 

nội dung văn bản đến anh đầy đủ. Anh Nh cũng đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt anh. 
 

Tại bản tự khai ngày 26/6/2020, anh Lê Duy T trình bày: Vợ chồng anh có 

góp họ cùng vợ chồng anh Nh, chị N từ tháng 2/2018, khi anh chị đã góp đƣợc 22 

xuất họ thì anh Nh, chị N tuyên bố dừng họ, không thu thêm tiền của ai và cũng 

không trả tiền họ cho ai. Tổng số tiền vợ chồng anh đã góp họ là 77.690.000đ. 

Ngày 27/10/2019, anh Nh, chị N có viết giấy nhận nợ với vợ chồng anh và hẹn trả 

dần trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên, anh Nh, chị N đã không thực hiện cam kết, 

không trả nợ cho vợ chồng anh. Chị B khởi kiện đòi nợ tiền họ đối với anh Nh, chị 

N, anh thống nhất và ủy quyền cho chị B thay mình tham gia giải quyết toàn bộ vụ 

án. Quan điểm của chị B cũng chính là quan điểm của anh. 
 

Tại phiên tòa các bên đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc với nhau về việc giải 

quyết toàn bộ vụ án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 



 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, Hội 

đồng xét xử nhận định: 
 

[1] Về tố tụng: 
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[1.1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Chị B làm đơn khởi 

kiện “Tranh chấp hợp đồng góp họ” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo 

quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn là anh Hắc Ngọc Nh 

và chị Trần Thị N có địa chỉ tại xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Thanh Hóa theo quy 

định tại khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

[1.2]. Về sự vắng mặt của bị đơn: Quá trình giải quyết vụ án, anh Nh không đến 

Tòa án làm việc, nhƣng đã có đơn đề nghị Tòa án Tòa án xét xử vắng mặt. Chị N đã 

nhận thay anh Nh các văn bản tố tụng của Tòa án giao cho anh Nh, cả chị N và anh 

Nh đều công nhận chị N đã thông tin đầy đủ nội dung văn bản tố tụng cho anh Nh. 

Ngày 31/7/2020, chị N đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt chị N nên căn cứ Điều 227, 

228, Tòa án xét xử vắng mặt anh Nh, chị N là đúng theo quy định của pháp luật. 

 Về Nội dung tranh chấp: 
 

Ngày 10/02/2018 , vợ chồng anh Hắc Ngọc Nh và chị Trần Thị N có tổ chức 

góp họ do mình cầm cái, vợ chồng chị Chu Thị B, anh Lê Duy T tham gia. Khi họ 

đã góp đƣợc 22 xuất, do một số ngƣời chơi sau khi lấy họ không góp tiếp nên anh 

Nh, chị N không thể tiếp tục duy trì họ và đã tuyên bố dừng họ, không thu tiền họ 

cũng không trả tiền họ thêm cho ai. Ngày 27/10/2019, anh Nh, chị N viết giấy 

nhận tiền nợ họ với chị B, anh T, số tiền là 77.690.000đ và hẹn trả dần trong vòng 

5 tháng, nhƣng đã không thực hiện nhƣ cam kết, cũng không trả đƣợc cho chị B, 

anh T một phần tiền nợ nào. Việc tổ chức góp họ, cả anh Nh và chị N đều khẳng 

định là do vợ chồng cùng tổ chức, và cùng nhận trách nhiệm trả nợ nên là nợ 

chung của vợ chồng. Chị B khởi kiện đòi nợ tiền họ số tiền 77.690.000đ đối với 

anh Nh, chị N là hoàn toàn có cơ sở nên cần chấp nhận. Quá trình giải quyết vụ 

án, Chị B không yêu cầu giải quyết tiền lãi nên Tòa án không xem xét. 
 

Chị N đề nghị xin đƣợc trả nợ dần mỗi tháng 2.000.000đ cho đến khi trả hết nợ, 

nhƣng không đƣợc chị B chấp nhận. Hội đồng xét xử nhận định: Sau khi dừng họ, chị 

B và anh T đã đồng ý với đề nghị cho anh Nh chị N trả nợ dần trong thời hạn 5 tháng, 

nhƣng anh Nh, chị N đã không thực hiện đƣợc nhƣ thỏa thuận. Mặt khác, trong suốt 

thời gian từ khi nhận nợ đến nay, anh Nh và chị N không thanh toán cho chị B, anh T 

đƣợc một phần nào tiền nợ, nên chị B không chấp nhận việc chị N xin đƣợc trả nợ 

dần là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, cần buộc anh Nh, chị N phải có trách nhiệm liên 

đới trả cho vợ chồng chị B toàn bộ tiền nợ góp họ là 77.690.000đ. 
 

 Về án phí: Buộc anh Hắc Ngọc Nh và chị Trần Thị N phải liên đới chịu 

toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền góp họ còn nợ vợ chồng chị B, anh T. 

 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, khoản 3 Điều 144, 

Điều 147, 227,228, 235, 266, Điều 271 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 471 Bộ luật dân sự; Điều 27 Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 
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của Chinh phủ về hụi, họ, bƣu, phƣờng; Khoản 3 Điều 15, Điều 29 Nghị định số 

144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về hụi, họ, bƣu, phƣờng; Điều 

27 Luật hôn nhân và gia đình; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xử: 
 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc anh Hắc Ngọc Nh và 

chị Trần Thị N phải liên đới trả cho vợ chồng chị Chu Thị B và anh Lê Duy T toàn bộ 

số tiền góp họ là 77.690.000đ (Bảy bảy triệu sáu trăm chín mƣơi nghìn đồng). 
 

Từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật chị B, anh T có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu chưa thi hành án, hàng tháng anh Nh và chị N còn phải liên đới chịu thêm 

khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 BLDS năm 2015 trên số 

tiền phải thi hành án, tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 
 

Về án phí: Bị đơn – anh Hắc Ngọc Nh và chị Trần Thị N phải liên đới chịu 

án phí dân sự sơ thẩm là 3.884.500đ (Ba triệu tám trăm tám tƣ nghìn năm trăm 

đồng). Trả lại cho bà chị Chu Thị B số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.942.000đ 

(Một triệu chín trăm bốn hai nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

AA/2019/0009940 ngày 15/6/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, bị đơn, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc kể từ ngày bản 

án đƣợc niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Thanh Hóa; 

 VKSND huyện H; 

 

 Chi cục THADS huyện H; 

 

 Các đương sự. 

 Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

Lê Thị Ngọc Vân 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 35/2020/DS-ST 

Ngày: 11-8-2020 

“V/v Tranh chấp nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh; 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Ông Võ 

Hoàng Hạt – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 98/2020/TLST-DS, ngày 

30/6/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

38/2020/QĐXXST-DS, ngày 16 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Anh Ngô Văn K - sinh năm 1992 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp A, xã A, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974; Bà Phạm Thị N - sinh năm 

1973 (đều vắng mặt). 

 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã A, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 04/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên 

đơn anh Ngô Văn K trình bày: 
 



 

 

Thời gian vào năm 2017, anh có tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Phạm 

Thị N và ông Trần Văn U làm chủ, gồm các dây hụi sau: 
 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Xổ ngày 20/6/2017 al, có 32 chân, anh chơi 01 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, anh chƣa 

hốt hụi và đã đóng 14 lần đƣợc số tiền 4.200.000đ (tiền vốn đã đóng). 

 

 Dây hụi 1.000.000đ/tháng: Xổ ngày 09/4/2017 al, có 28 chân, anh chơi 01 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, anh chƣa 

hốt hụi và đã đóng 18 lần đƣợc số tiền 12.600.000đ(tiền vốn đã đóng). 

 

Sau khi tuyên bố bể hụi, vợ chồng bà N, ông U còn nợ anh 24.000.000đ 

(tính theo hụi chết) đã trả đƣợc 7.800.000đ và còn nợ lại số tiền 16.200.000đ 

nhƣng đến nay vẫn chƣa trả. Anh đã nhiều lần đến yêu cầu vợ chồng bà N trả nợ 
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nhƣng ông U, bà N chỉ cam kết và hứa hẹn nhƣng không thực hiện. 
 

Tại phiên tòa, anh Ngô Văn K yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm Thị 

N và ông Trần Văn U phải trả cho anh số tiền hụi là 16.200.000đ (mƣời sáu 

triệu, hai trăm nghìn đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản ghi lời 

khai ngày 01/7/2020 và Biên bản hòa giải ngày 13/7/2020, bị đơn bà Phạm Thị 

N, ông Trần Văn U trình bày: 
 

Bà N, ông U thừa nhận: Anh K có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông bà 

làm chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ anh K kê ra là đúng. Sau 

khi tuyên bố bể hụi, ông bà xác nhận còn nợ anh K 16.200.000đ nhƣng ông bà 

đã bàn giao cho bà P thực hiện nghĩa vụ trả số tiền này cho anh K. Nay, do bà P 

không trả số tiền trên cho anh K nên ông bà đồng ý tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 

trả 16.200.000đ cho anh K và hẹn trả dần mỗi tháng 1.000.000đ cho đến khi hết 

nợ. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn không 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471, 688 Bộ luật 

dân sự 2015, Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Ngô 

Văn K buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho anh K số 

tiền nợ hụi là 16.200.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại nên anh Ngô Văn K khởi kiện bà Phạm 

Thị N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải 



 

 

quyết là đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

 

Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U với tƣ cách là bị đơn vắng mặt lần thứ 2 

nhƣng không có lý do. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ 

án, căn cứ Điều 227 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 

 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2017, giữa anh Ngô Văn K và bà 

Phạm Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, 

ông U làm chủ hụi, anh K là thành viên trong các dây hụi: Dây hụi 

500.000đ/tháng, xổ ngày 20/6/2017 al và dây hụi 1.000.000đ/tháng, xổ ngày 

09/4/2017 al. Quá trình chơi hụi, anh K thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi của 

02 dây hụi trên cho đến khi vợ chồng bà N ngƣng xổ hụi. Tuy nhiên, từ khi 
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ngƣng xổ hụi đến nay, vợ chồng bà N vẫn chƣa giao tiền hụi đầy đủ cho anh K 

nên anh K khởi kiện đòi lại số tiền nợ hụi còn lại. Xét về nội dung và hình thức 

hợp đồng góp hụi nhƣ trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp theo 

Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành. 
 

 Xét yêu cầu của anh K buộc vợ chồng bà N, anh Út phải trả số tiền nợ 

hụi là 16.200.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà N, ông U đều thừa nhận số 

tiền hụi còn nợ anh K là 16.200.000đ nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 1.000.000đ 

cho đến khi hết nợ. HĐXX thấy rằng, bà N, ông U không thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại 

Điều 18 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả nợ dần của ông bà cũng không đƣợc anh K đồng 

 

 cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh K và buộc bà N, ông U có 

trách nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho anh K là phù hợp. 

 

[4] Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 810.000đ (16.200.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện này. 

 

Anh Ngô Văn K đƣợc nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Ngô Văn K. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho anh Ngô Văn K 

số tiền 16.200.000đ (mƣời sáu triệu, hai trăm nghìn đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của anh K cho đến khi thi hành 

xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu 

án phí dân sự có giá ngạch là 810.000đ (tám trăm mƣời nghìn đồng). 



 

 

 

Anh Ngô Văn K không phải nộp án phí và đƣợc nhận lại số tiền 405.000đ 

(bốn trăm lẻ năm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0005083, ngày 30/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên 

Giang. 

 

 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/8/2020). Đƣơng sự vắng mặt tại phiên thì 

thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 
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năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện G; 

 Chi cục THADS huyện G; 

 Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Đã ký 

 

 

Trần Văn Tôn 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 34/2020/DS-ST 

Ngày: 11-8-2020 

“V/v Tranh chấp nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Hoàng Hạt – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò 

Quao, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 75/2020/TLST-DS, ngày 

17/6/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

37/2020/QĐXXST-DS, ngày 16 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Nguyễn Kiều D - sinh năm 1992 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp A, xã A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974; Bà Phạm Thị N - sinh năm 

1973 (đều vắng mặt). 

 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên 

đơn chị Nguyễn Kiều D trình bày: 
 

Thời gian vào năm 2016, chị có tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Phạm 

Thị N và ông Trần Văn U làm chủ, gồm các dây hụi sau: 



 

 

 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Xổ ngày 24/9/2016 al, có 32 chân, chị chơi 01 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, chị chƣa 

hốt hụi và đã đóng 29 lần đƣợc số tiền 14.500.000đ (tính theo hụi chết). 

 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Xổ ngày 30/4/2016 al, có 30 chân, chị chơi 01 

chân, dây hụi này đã mãn vào ngày 30/10/2018, số tiền đƣợc hốt sau khi trừ tiền 

hoa hồng 250.000đ là 14.250.000đ nhƣng vợ chồng bà N chỉ mới chung cho chị 

đƣợc 9.250.000đ và còn nợ lại 5.000.000đ. 

 

 Dây hụi 300.000đ/tháng: Xổ ngày 09/02/2016 al, có 30 chân, chị chơi 01 

chân, dây hụi này đã mãn và chị là ngƣời hốt cuối cùng với số tiền đƣợc hốt sau 
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khi trừ tiền hoa hồng 150.000đ là 8.550.000đ nhƣng vợ chồng bà N chỉ mới 

chung cho chị đƣợc 3.550.000đ và còn nợ lại 5.000.000đ. 
 

Tổng cộng 03 dây hụi trên, vợ chồng bà N, ông U còn nợ chị số tiền 

24.500.000đ. Chị đã nhiều lần đến yêu cầu vợ chồng bà Nợ trả nợ nhƣng ông U, 

bà N chỉ cam kết và hứa hẹn nhƣng không thực hiện. 
 

Tại phiên tòa, chị Nguyễn Kiều D yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm 

Thị N và ông Trần Văn U phải trả cho chị số tiền hụi là 24.500.000đ (hai mƣơi 

bốn triệu, năm trăm năm nghìn đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản ghi lời 

khai ngày 24/6/2020, bị đơn bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U trình bày: 
 

Bà N, ông U thừa nhận: Chị D có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông bà 

làm chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ chị D kê ra là đúng. Ông 

bà cũng thừa nhận số tiền hụi hiện nay còn nợ chị D là 24.500.000đ và đồng ý 

trả cho chị D số tiền này nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 500.000đ cho đến khi hết 

nợ. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Riêng đối với bị đơn không 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471, 688 Bộ luật 

dân sự 2015, Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị 

Nguyễn Kiều D buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho 

chị D số tiền nợ hụi là 24.500.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên chị Nguyễn Kiều D khởi kiện bà 



 

 

Phạm Thị N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, 

giải quyết là đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

 

Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U với tƣ cách là bị đơn vắng mặt lần thứ 2 

nhƣng không có lý do. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ 

án, căn cứ Điều 227 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 

 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2016, giữa chị Nguyễn Kiều D và bà 

Phạm Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, 

ông U làm chủ hụi, chị D là thành viên trong các dây hụi: Dây hụi 

500.000đ/tháng, xổ ngày 24/9/2016 al, dây hụi 500.000đ/tháng, xổ ngày 

30/4/2016 al và dây hụi 300.000đ/tháng, xổ ngày 09/02/2016 al. Quá trình chơi 
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hụi, chị D thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp hụi của 03 dây hụi trên cho đến khi vợ 

chồng bà N ngƣng xổ hụi. Tuy nhiên, từ khi ngƣng xổ hụi đến nay, vợ chồng bà 

N vẫn chƣa giao tiền hụi đầy đủ cho chị D nên chị D khởi kiện đòi lại số tiền nợ 

hụi 24.500.000đ. Xét về nội dung và hình thức hợp đồng góp hụi nhƣ trên giữa 

các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 

nên phát sinh hiệu lực thi hành. 
 

 Xét yêu cầu của chị D buộc vợ chồng bà N, anh Út phải trả số tiền nợ 

hụi là 24.500.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà N, ông U đều thừa nhận số 

tiền hụi còn nợ lại chị D là 24.500.000đ nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 500.000đ 

cho đến khi hết nợ. HĐXX thấy rằng, bà N, ông U không thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại 

Điều 18 Nghị định 19/2009/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả nợ dần của ông bà cũng không đƣợc chị D đồng 

 

 cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị D và buộc bà N, ông U có 

trách nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho chị D là phù hợp. 

 

 Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 1.225.000đ (24.500.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện này. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 471 và Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Kiều D. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn 

Kiều D số tiền 24.500.000đ (hai mƣơi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của chị D cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015. 
 



 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu 

án phí dân sự có giá ngạch là 1.225.000đ (một triệu, hai trăm hai mƣơi lăm 

nghìn đồng). 

 

 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/8/2020). Đƣơng sự vắng mặt tại phiên thì 

thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
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Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện Gò Quao; 

 Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

 Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; đã ký 

 

 

Trần Văn Tôn 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN G Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 33/2020/DS-ST 

Ngày: 11-8-2020 

“V/v Tranh chấp nợ hụi” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn 

 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lƣơng Thị Hồng Hạnh. 
 

Bà Vũ Thị Đào. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G tham gia phiên tòa: Ông Võ 

Hoàng Hạt – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 28/2020/TLST-DS, ngày 

24/02/2020 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

36/2020/QĐXXST-DS, ngày 16 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị H - sinh năm 1967 (có mặt); 

Địa chỉ: ấp Phƣớc L, xã A, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Bị đơn: Ông Trần Văn U – sinh năm 1974; Bà Phạm Thị N - sinh năm 

1973 (đều vắng mặt). 

 

Cùng địa chỉ: ấp A, xã A, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/02/2020, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên 

đơn bà Trần Thị H trình bày: 
 

Thời gian vào năm 2017, bà có tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Phạm Thị 

N và ông Trần Văn U làm chủ, gồm các dây hụi sau: 
 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Xổ ngày 20/6/2017 al, có 32 chân, bà chơi 02 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, bà chƣa 

hốt hụi và đã đóng 16 lần đƣợc số tiền 16.000.000đ (8.000.000đ/chân x 02 

chân); 

 

 Dây hụi 500.000đ/tháng: Xổ ngày 30/9/2017 al, có 30 chân, bà chơi 02 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, bà chƣa 

hốt hụi và đã đóng 14 lần đƣợc số tiền 14.000.000đ (7.000.000đ/chân x 02 

chân);; 
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 Dây hụi 1.000.000đ /tháng: Xổ ngày 18/8/2017 al, có 24 chân, bà chơi 01 

chân, dây hụi này chƣa mãn nhƣng vợ chồng bà N tuyên bố ngƣng hụi, bà chƣa 

hốt hụi và đã đóng 14 lần đƣợc số tiền 14.000.000đ. 
 

Tổng cộng 03 dây hụi trên, vợ chồng bà N, ông U còn nợ bà số tiền 

44.000.000đ, tiền này bà tính theo hụi chết. Bà đã nhiều lần đến yêu cầu vợ 

chồng bà N trả nợ nhƣng ông U, bà N chỉ cam kết và hứa hẹn nhƣng không thực 

hiện. 
 

Tại phiên tòa, bà Trần Thị H giữ nguyên yêu cầu rút một phần yêu cầu khởi 

kiện đối với số tiền 22.725.000đ, bà H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm 

Thị N và ông Trần Văn U phải trả cho bà số tiền hụi là 21.275.000đ (hai mƣơi 

mốt triệu, hai trăm bảy mƣơi lăm nghìn đồng), ngoài ra không yêu cầu gì thêm. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của nguyên đơn, tại Biên bản ghi lời 

khai ngày 18/3/2020, bị đơn bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U trình bày: 
 

Bà N, ông U thừa nhận: Bà H có tham gia chơi hụi do vợ chồng ông bà 

làm chủ. Các chân hụi, dây hụi và số lần đóng hụi nhƣ bà H kê ra là đúng. Quá 

trình làm chủ hụi, do nhiều hụi viên khác giật hụi nên ông bà không còn khả 

năng tràn hụi nữa nên tuyên bố bể hụi. Số tiền vốn bà H đã đóng đƣợc của 03 

dây hụi trên là 23.275.000đ, ông bà đã trả đƣợc 2.000.000đ và còn nợ lại bà H 

21.275.000đ. Ông U, bà N đồng ý trả cho bà H số tiền này nhƣng hẹn trả dần 

mỗi tháng 500.000đ cho đến khi hết nợ. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 
 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án xác định quan hệ pháp luật là 

“Tranh chấp nợ hụi” là đúng quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ khi 

thụ lý đến khi xét xử, Thẩm phán đã thực hiện các bƣớc tiến hành tố tụng đúng 

theo quy định, tại phiên tòa Hội đồng xét xử, Thƣ ký thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, có vi phạm về thời 

hạn chuẩn bị xét xử vụ án nên cần rút kinh nghiệm. Bị đơn không thực hiện 

đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 471, 688 Bộ luật 

dân sự 2015, Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính 

 

Phủ về họ, hụi, biêu, phƣờng.; khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với yêu cầu bị đơn 

phải trả số tiền 22.725.000. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần 



 

 

Thị H buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải có nghĩa vụ trả cho bà H số 

tiền nợ hụi là 21.275.000đ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thủ tục tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Cho rằng quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại nên bà Trần Thị H khởi kiện bà Phạm Thị 

N, ông Trần Văn U về việc “Tranh chấp nợ hụi” đƣợc Tòa án thụ lý, giải quyết 

là đúng thẩm quyền đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 26 và Điều 35 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015. 
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Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U với tƣ cách là bị đơn vắng mặt lần thứ 2 

nhƣng không có lý do. Xét việc vắng mặt này không gây trở ngại khi xét xử vụ 

án, căn cứ Điều 227 BLTTDS vụ án vẫn đƣợc xét xử theo quy định. 
 

 Về nội dung: Thời gian vào năm 2017, giữa bà Trần Thị H và bà Phạm 

Thị N, ông Trần Văn U có thỏa thuận góp hụi với nhau, vợ chồng bà N, ông U 

làm chủ hụi, bà H là thành viên trong các dây hụi: Dây hụi 1.000.000đ/tháng, xổ 

ngày 18/8/2017 al, dây hụi 500.000đ/tháng, xổ ngày 30/9/2017 al và dây hụi 

500.000đ/tháng, xổ ngày 20/6/2017 al. Quá trình chơi hụi, bà H thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ góp hụi của 03 dây hụi trên cho đến khi vợ chồng bà N ngƣng xổ hụi. 

Tuy nhiên, từ khi ngƣng xổ hụi đến nay, vợ chồng bà N vẫn chƣa giao hụi đầy 

đủ cho bà H nên bà H khởi kiện đòi lại số tiền nợ hụi còn lại. Xét về nội dung và 

hình thức hợp đồng góp hụi nhƣ trên giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù 

hợp theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 nên phát sinh hiệu lực thi hành. 
 

Tại phiên tòa, bà Trần Thị H giữ nguyên yêu cầu rút một phần yêu cầu khởi 

kiện đối với số tiền 22.725.000đ. Xét việc tự nguyện rút 01 phần yêu cầu khởi 

kiện này của nguyên đơn là phù hợp nên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, chấp nhận đình chỉ một phần yêu cầu này của 

nguyên đơn. 
 

 Xét yêu cầu của bà H buộc vợ chồng bà N, anh Út phải trả số tiền nợ 

hụi còn lại là 21.275.000đ. Quá trình giải quyết vụ án, bà N, ông U đều thừa 

nhận số tiền hụi còn nợ bà H là 21.275.000đ nhƣng hẹn trả dần mỗi tháng 

500.000đ cho đến khi hết nợ. HĐXX thấy rằng, bà N, ông U không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ giao tiền hụi theo đúng cam kết là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định tại Điều 18 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về 

họ, hụi, biêu, phƣờng và yêu cầu xin trả nợ dần của ông bà cũng không đƣợc bà 

H đồng ý cho nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H và buộc bà N, ông 

U có trách nhiệm thanh toán số nợ hụi này cho bà H là phù hợp. 
 

[4] Về án phí: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu án phí dân sự có 

giá ngạch là 1.064.000đ (21.275.000đ x 5%) do ông bà có lỗi trong vụ kiện này. 
 

Bà Trần Thị H đƣợc nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp theo quy 

định. Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 471 và 

Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc 



 

 

hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 
 

 Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị H về việc yêu cầu 

bị đơn phải trả số tiền 22.725.000đ. 

 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị H. 
 

Buộc bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị H 

số tiền 21.275.000đ (hai mƣơi mốt triệu, hai trăm bảy mƣơi lăm nghìn đồng). 
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà H cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà N, ông U còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị N, ông Trần Văn U phải chịu 

án phí có giá ngạch là 1.064.000đ (một triệu, không trăm sáu mƣơi bốn nghìn 

đồng). 
 

Bà Trần Thị H không phải nộp án phí và đƣợc nhận lại số tiền 1.100.000đ 

(một triệu, một trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0008787, ngày 24/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Kiên 

Giang. 
 

 Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/8/2020). Đƣơng sự vắng mặt tại phiên thì 

thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 VKSND huyện G; 

 Chi cục THADS huyện G; 

 Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Đã ký 

 

 

Trần Văn Tôn 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 25/2020/DS-ST 
 

Ngày: 17-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Bùi Minh Cảnh 

 

2. Bà Nguyễn Ngọc Duyên 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Khánh Trƣờng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 51/2020/TLST- DS ngày 

21 tháng 02 năm 2020 về việc tranh chấp về Hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 65/2020/QĐXXST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 36/2020/QĐST-DS ngày 23 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Huệ A, sinh năm 1981 (có mặt); 

 

Địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

 

Ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A: Anh 

Nguyễn Quốc D, sinh năm 1976, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 21/02/2020 

(có mặt); 

 

HKTT: ấp TH, xã TB, huyện PH, tỉnh Hậu Giang. 

 

Địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

 

2. Bị đơn: - Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1978 (vắng mặt); 

 

 Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1988 (vắng mặt); 
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Tên gọi khác: U; 
 

Cùng địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong các đơn khởi kiện ngày 31/01/2020 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D người đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A trình bày và yêu cầu như sau: 

 

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Huệ A có tổ chức góp hụi, chị Nguyễn Thị N 

 

 vợ của anh Nguyễn Văn P tham gia góp 02 dây hụi nhƣ sau: 
 

Dây thứ nhất - Ngày 20/10/2017 âl, mở dây hụi loại 2.000.000 đồng, gồm 

có 34 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, chị Nguyễn Thị N (U) 

tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 07 lần lĩnh, góp hụi chết đƣợc 03 lần thì 

không góp nữa (ngày không góp là 20/02/2019), còn nợ lại 17 lần hụi chết với số 

tiền 34.000.000 đồng, hụi mãn ngày 20/6/2020 âl. Đến ngày 27/4/2020 âl không 

góp hụi chết 14 lần với số tiền 28.000.000 đồng. 
 

Dây thứ hai- Ngày 10/9/2018 âl, mở dây hụi loại 2.000.000 đồng, gồm có 

31 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, chị Nguyễn Thị N (U) 

tham gia góp 01 phần, lĩnh hụi lần đầu góp hụi chết đƣợc 14 lần thì không góp 

nữa (ngày không góp là 10/10/2019), còn nợ lại 17 lần hụi chết với số tiền 

34.000.000 đồng, hụi mãn ngày 10/3/2021 âl. Đến ngày 27/4/2020 âl không góp 

hụi chết 07 lần với số tiền 14.000.000 đồng. 
 

Tổng 02 dây hụi nói trên chị Nguyễn Thị N (U) vợ của anh Nguyễn Văn P 

nợ tiền hụi đến khi mãn hụi là 68.000.000 đồng, tính đến ngày 27/4/2020 âm lịch, 

chị Nguyễn Thị N (U) vợ của anh Nguyễn Văn P còn nợ tiền hụi chết của chị Huệ 

A là 42.000.000 đồng. Khi lĩnh hụi chị Nguyễn Thị N (U) có ghi và ký tên vào tờ 

giao kèo do chị Nguyễn Thị Huệ A làm mẫu sẳn và ghi nội dung, chị Nguyễn Thị 

N (U) xác định đúng ghi và ký tên. Nay anh đại diện cho chị Huệ A yêu cầu chị 

Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P trả cho chị Huệ A số tiền hụi nợ đến 

ngày 27/4/2020 âm lịch là 42.000.000 đồng, còn lại số tiền 26.000.000 đồng chƣa 

mở hụi anh rút lại yêu cầu, sau này có tranh chấp yêu cầu giải quyết sau, ngoài ra 

anh không yêu cầu gì khác. Số tiền lĩnh hụi chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn 



 

 

Văn P tham gia góp hụi mua sắm tài sản trong gia đình ông Lê Văn T, địa chỉ: ấp 

KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang là cha ruột của anh P biết. 
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 Tại biên bản lấy lời khai ngày 20/4/2020 và đơn xin xét xử vắng mặt tại 

phiên tòa ngày 20/4/2020, bị đơn anh Nguyễn Văn P trình bày như sau: 

 

Trƣớc đây anh biết vợ anh là chị Nguyễn Thị U có chơi hụi với chị Huệ A 

chân hụi 01 phần 2.000.000 đồng, anh đi biển từ tháng 5/2019 đến nay thì anh 

không gặp vợ anh nữa nên tiền hụi giữa chị U và chị Huệ A chơi mấy chân, bao 

nhiêu phần, còn nợ bao nhiêu tiền thì anh không biết rõ. Hiện nay anh không còn 

liên hệ đƣợc với chị U và chị U đi đâu làm gì anh không rõ, anh không biết địa 

chỉ mới, anh biết phần hụi 2.000.000 đồng thì dùng chi xài trong gia đình. Nay 

chị Huệ A yêu cầu vợ chồng anh trả tiền hụi còn nợ thì anh yêu cầu Tòa án làm 

việc trực tiếp với chị U, vì chị U là ngƣời trực tiếp chơi nên biết rõ, anh bận công 

việc gia đình, đi làm khó khăn, anh yêu cầu Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang giải quyết và xét xử vắng mặt anh. 

 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 09/6/2020, người làm chứng ông Lê Văn T 

trình bày như sau: 

 

Anh Nguyễn Văn P là con của ông, chị Nguyễn Thị U, tên thƣờng gọi N là 

con dâu của ông, vợ của anh Nguyễn Văn P. Chị Nguyễn Thị Huệ A và chị 

Nguyễn Thị U vợ của anh Nguyễn Văn P tham gia góp hụi nhƣ thế nào thì ông 

không có biết, vào khoảng năm 2018 thì chị N bỏ nhà đi, đến cuối năm 2019 thì 

chị Huệ A đến nhà ông nói con ông là anh Nguyễn Thanh P và con dâu là 

Nguyễn Thị U có chơi hụi của chị Huệ A còn nợ một số tiền hụi nhƣng bao nhiêu 

thì nay ông không nhớ rõ, chị Huệ A nói tiền hốt hụi chị U mua một số tài sản 

trong gia đình, cụ thể: Bộ SALON trị giá 20.000.0000 đồng, nhƣng thực tế tiền 

mua bộ SALON là tiền của anh P con ông đi biển có để mua, còn tiền hốt hụi của 

chị Huệ A thì chị U sử dụng vào mục đích gì ông không biết. Hiện nay anh P 

đang đi biển, còn chị U đi đâu thì ông không biết, không liên lạc gia đình, ông 

không biết chị U làm gì và ở đâu. 

 

 Bị đơn chị Nguyễn Thị N (U): Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt 

hợp lệ các văn bản tố tụng cho chị N (U) và anh P biết để chị N và anh P có ý 

kiến về việc chị Huệ A yêu cầu chị N và anh P trả số tiền hụi còn nợ nhƣng chị N 

không có ý kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho mình nên Toà án giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Nguyễn Thị Huệ A và sổ hộ khẩu, Đơn xin xác nhận tình trạng 

nơi cƣ trú của đƣơng sự ngày 31/01/2020, Giấy chứng minh nhân dân Nguyễn 

Quốc D, Giấy ủy quyền ngày 31/01/2020 của Nguyễn Thị Huệ A và Nguyễn 
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Quốc D, Giấy ủy quyền ngày 21/02/2020 của Nguyễn Thị Huệ A và Nguyễn 

Quốc D, 02 Danh sách tham gia góp hụi ngày 20/10/2017 và ngày 10/9/2018, 02 

Tờ giao kèo ngƣời làm tờ giao kèo Nguyễn Thị N, 02 Đơn xin xác nhận ngày 

04/5/2020, Giấy chứng minh nhân dân Nguyễn Văn P, Đơn xin xét xử vắng mặt 

tại phiên tòa ngày 20/4/2020 của anh Nguyễn Văn P, Biên bản lấy lời khai của 

ngƣời làm chứng ông Lê Văn T ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An 

Biên. 
 

* Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D ngƣời đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu chị Nguyễn Thị N (U) và anh 

Nguyễn Văn P trả cho chị Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 

âm lịch là 42.000.000 đồng, còn lại số tiền 27.000.000 đồng đến nay chƣa mở hụi 

anh chị rút lại yêu cầu khởi kiện, ngoài ra không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn chị Nguyễn Thị N (U) vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. 
 

Anh Nguyễn Văn P vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn chị Nguyễn Thị N (U) vắng mặt đến lần thứ hai 

không có lý do, anh Nguyễn Văn P vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt nên xét 

xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu 

Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P trả cho chị Huệ A số tiền hụi đến ngày 

27/4/2020 âm lịch là 42.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận phù hợp quy định 

tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ phần chị 

Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu cầu khởi kiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A 

khởi kiện yêu cầu bị đơn chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P trả tiền hụi 

còn nợ. Nguyên đơn và bị đơn đều cƣ trú tại: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên 

Giang cho nên xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên theo quy định tại khoản 3 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho bị đơn chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P biết và 

ấn định thời gian để chị N và anh P có ý kiến về việc chị Huệ A khởi kiện đối với 

chị N và anh P trả tiền hụi nhƣng chị N không có ý kiến gì và cũng không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Toà án tổ 

chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải, nhƣng chị N và anh P vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Nhƣ vậy, 

đây là thuộc trƣờng hợp không tiến hành hoà giải đƣợc theo quy định tại Điều 

206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo 

thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên 

tòa cho chị N và anh P nhƣng chị N vẫn cố tình vắng mặt lần thứ hai không có lý 

do, anh P có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, tại phiên toà lần thứ hai nguyên 

đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D ngƣời đại diện hợp pháp của 

chị Nguyễn Thị Huệ A không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành 

xét xử vụ án vắng mặt chị N và anh P theo quy định tại khoản 2 Điều 227, Điều 

228, điểm b khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Nguyễn Thị Huệ 

A và chị Nguyễn Thị N (U) xác lập hợp đồng bằng lời nói, hụi có lãi và có hoa 

hồng, khi đó chị Huệ A có lập danh sách những ngƣời tham gia góp hụi, khi lĩnh 

hụi lập tờ giao kèo theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, 

Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 

2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu chị Nguyễn Thị N (U) và 

anh Nguyễn Văn P trả số tiền hụi nợ đến ngày mãn hụi là 69.000.000 đồng, mở 

hụi đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 42.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn P biết 
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trƣớc đây chị Nguyễn Thị N (U) có chơi hụi với chị Huệ A chân hụi 01 phần 

2.000.000 đồng thì dùng chi xài trong gia đình, từ tháng 5/2019 đến nay chị N đi 

đâu làm gì anh không rõ, anh không biết địa chỉ mới; chị Nguyễn Thị N (U) 

không ý kiến gì đối với yêu cầu của chị Huệ A. Hội đồng xét xử thấy rằng, ý kiến 

trình bày và yêu cầu của chị Huệ A, anh D và anh P phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cụ thể danh sách góp hụi, các tờ giao kèo hụi (Từ 

búc lụt số 05 đến số 16) xác định đƣợc, chị Nguyễn Thị N (U) có tham gia góp 

hụi do chị Huệ A làm chủ là có thật và thuộc trƣờng hợp một bên đƣơng sự thừa 

nhận hoặc không phản đối mà bên đƣơng sự kia đƣa ra theo quy định tại khoản 2 

Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, thời gian chị N không tham gia 

góp hụi từ tháng 5/2019 đến nay phù hợp với số tiền của chị Huệ A khởi kiện yêu 

cầu chị N và anh P còn nợ đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 42.000.000 đồng. 
 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đƣợc 

có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân 

sự, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, yêu cầu của chị Huệ A và anh D ngƣời 

đại diện của chị Huệ A, buộc chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P phải 

có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âm 

lịch là 42.000.000 đồng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự, khoản 2 

Điều 29 của Nghị định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, 

hụi, biêu, phƣờng; khoản 2 và khoản 4 Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình. 
 

Đối với số tiền hụi từ tháng 5/2020 âm lịch đến khi mãn hụi số tiền là 

27.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu cầu 

khởi kiện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 Về án phí, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng 

hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 217, 

khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, điểm a khoản 1 Điều 238, Điều 241, khoản 

2 Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 và khoản 4 Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 
 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P phải trả cho chị 

Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 42.000.000 đồng 

(Bốn mƣơi hai triệu đồng). 

 

Kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời 

đƣợc thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không 

đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

 Đình chỉ xét xử phần chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D 

ngƣời đại diện của chị Huệ A rút lại yêu cầu khởi kiện đối với số tiền hụi từ 

tháng 5/2020 âm lịch đến ngày mãn hụi. 

 

 Về án phí: Buộc chị Nguyễn Thị N (U) và anh Nguyễn Văn P phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm là 2.100.000 đồng (42.000.000 đồng x 5%). 

 

Chị Nguyễn Thị Huệ A không phải chị án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho 

chị Nguyễn Thị Huệ A tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.725.000 đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 0008462 ngày 21/02/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 17/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 



 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 
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9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 24/2020/DS-ST 
 

Ngày: 17-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Bùi Minh Cảnh 

 

2. Bà Nguyễn Ngọc Duyên 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Khánh Trƣờng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 53/2020/TLST- DS ngày 

21 tháng 02 năm 2020 về việc tranh chấp về Hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 66/2020/QĐXXST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 37/2020/QĐST-DS ngày 23 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Huệ A, sinh năm 1981 (có mặt); 

 

Địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

 

Ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A: Anh 

Nguyễn Quốc D, sinh năm 1976, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 21/02/2020 

(có mặt); 

 

HKTT: ấp TH, xã TB, huyện PH, tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: ấp KD, xã T, 

huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

 

2. Bị đơn: - Bà Trƣơng Thanh T (Thị T), sinh năm 1969 (có mặt); 

 

Cùng địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

2 
 

 Ông Phan Văn X, sinh năm 1969 (có mặt); 

Địa chỉ: T9, ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong các đơn khởi kiện ngày 15/01/2020 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D người đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A trình bày và yêu cầu như sau: 

 

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Huệ A có tổ chức góp hụi, bà Trƣơng Thanh T 

(Thị T) vợ của ông Phan Văn X tham gia góp 07 dây hụi nhƣ sau: 

 

Dây thứ nhất 1- Ngày 15/8/2017 âl, mở dây hụi loại 2.000.000 đồng, gồm 

có 31 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 

phần, góp hụi sống 22 lần lĩnh, góp hụi chết đƣợc 02 lần thì không góp nữa, đi bỏ 

địa phƣơng (ngày không góp là tháng 7/2019), còn nợ lại 07 lần hụi chết đến 

ngày 15/02/2020 âl hụi mãn, với số tiền 14.000.000 đồng. 

 

Dây thứ 2- Ngày 20/6/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 27 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 phần, góp hụi 

sống 08 lần lĩnh, góp hụi chết đƣợc 05 lần thì không góp nữa, đi bỏ địa phƣơng 

(ngày không góp là tháng 7/2019), còn nợ lại 14 lần hụi chết, hụi mãn ngày 

20/7/2020 âl với số tiền 28.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp hụi 

chết 11 lần, với số tiền 22.000.000 đồng. 

 

Dây thứ 3- Ngày 30/8/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 32 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 30 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 phần, góp hụi 

sống 11 lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 21 lần hụi chết đến khi hụi mãn 

ngày 30/02/2021 âl với số tiền 42.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không 

góp hụi chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

Dây thứ 4- Ngày 10/9/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 31 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 phần, góp hụi 

sống 10 lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 21 lần hụi chết đến khi hụi mãn 

ngày 10/02/2021 âl với số tiền 42.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không 

góp hụi chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

Dây thứ 5- Ngày 05/10/2018 âl, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm có 22 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 05 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 phần, góp hụi 

sống 09 lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 13 lần hụi chết đến khi hụi mãn 



 

 

ngày 05/6/2020 âl với số tiền 65.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không 

góp hụi chết 10 lần, với số tiền 50.000.000 đồng. 
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Dây thứ 6- Ngày 20/02/2019 âl, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm có 24 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, bà T tham gia góp 02 phần, góp hụi 

sống 05 lần lĩnh 01 phần còn 01 phần hụi sống, không góp hụi chết, còn nợ lại 19 

lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 20/12/2020 âl với số tiền 95.000.000 đồng, 

đồng thời chị Huệ A nợ lại bà T 05 lần hụi sống với số tiền 25.000.000 đồng. Đến 

ngày 27/4/2020 âl bà T nợ 01 phần hụi chết 10 lần, với số tiền 50.000.000 đồng. 
 

Dây thứ 7- Ngày 05/4/2019 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 29 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 05 hàng tháng, bà T tham gia góp 01 phần, góp hụi 

sống 04 lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 25 lần hụi chết đến khi hụi mãn 

ngày 05/6/2021 âl với số tiền 50.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không 

góp hụi chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 
 

Tổng 07 dây hụi nói trên bà Trƣơng Thanh T (Thị T) vợ của ông Phan Văn 

X nợ tiền hụi chết đến khi mãn hụi là 336.000.000 đồng, tính đến ngày 27/4/2020 

âl, bà T vợ của ông X còn nợ tiền hụi chết của chị Huệ A là 200.000.000 đồng. 

Nay anh yêu cầu bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X phải trả cho chị 

Huệ A số tiền hụi chết đến ngày 27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, còn lại số tiền 

136.000.000 đồng đến nay chƣa mở hụi anh rút lại yêu cầu khởi kiện, ngoài ra 

không yêu cầu gì khác. Bà Trƣơng Thanh T (Thị T) tham gia góp hụi ông Phan 

Văn X đều biết, khi đó lĩnh hụi sửa chữa nhà và mua sắm tài sản trong gia đình, 

chị Nguyễn Thị T1, ở ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang biết. 
 

 Tại văn bản trình bày ý kiến ngày 02/3/2020 và biên bản lấy lời khai của 

đương sự ngày 27/4/2020 và trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Phan 

Văn X trình bày như sau: 

 

Vợ ông tên Trƣơng Thanh T, sinh năm 1969 có tham gia góp hụi do chị 

Nguyễn Thị Huệ A làm chủ từ năm 2017 đến năm 2019, với số tiền nợ là 

333.000.000 đồng là ông không hay biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh 

tế nên ông đi làm thuê rất nhiều nghề, xa nhà thời gian hơn 20 năm nay, khoảng 

01 tháng mới về nhà 01 lần khoảng 01 ngày thì ông lại tiếp tục đi làm thuê. Đến 

tháng 7/2019, ông có thấy chị Huệ A nói chuyện với bà T về nợ tiền hụi thì ông 

nghe đƣợc vợ ông nợ chị Huệ A 336.000.000 đồng thì ông có tính thử vợ chồng 

ông phải trả cho chị Huệ A và chị Minh Đ số tiền mỗi tháng 10.000.000 đồng, 

ông và bà T cãi nhau ông bỏ đi làm, một tháng sau thì bà T cũng bỏ đi. Nay chị 

Huệ A yêu cầu ông và bà T phải trả số tiền hụi còn nợ là 336.000.000 đồng, khi 
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nào ông liên hệ đƣợc bà T thì ông động viên bà T trả dần cho hết số nợ của chị 

Huệ A, ngoài ra ông không yêu cầu gì khác. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 17/8/2020 và trong quá 

trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Trương Thanh T trình bày như sau: 

 

Bà tham gia góp 07 dây hụi do chị Nguyễn Thị Huệ A làm chủ nhƣ sau: 

 

- Ngày 15/8/2017 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 31 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 22 

lần lĩnh, góp hụi chết đƣợc 02 lần thì không góp nữa, bà đi bỏ địa phƣơng (ngày 

không góp là tháng 7/2019), còn nợ lại 07 lần hụi chết đến ngày 15/02/2020 âl 

hụi mãn, với số tiền 14.000.000 đồng. 

 

- Ngày 20/6/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 27 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 08 

lần lĩnh, góp hụi chết đƣợc 05 lần thì không góp nữa, bà đi bỏ địa phƣơng (ngày 

không góp là tháng 7/2019), còn nợ lại 14 lần hụi chết, hụi mãn ngày 20/7/2020 

âl với số tiền 28.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp hụi chết 11 

lần, với số tiền 22.000.000 đồng. 

 

- Ngày 30/8/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 32 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 30 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 11 

lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 21 lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 

30/02/2021 âl với số tiền 42.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp 

hụi chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

- Ngày 10/9/2018 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 31 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 10 

lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 21 lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 

10/02/2021 âl với số tiền 42.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp 

hụi chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

- Ngày 05/10/2018 âl, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm có 22 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 05 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 09 

lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 13 lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 

05/6/2020 âl với số tiền 65.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp hụi 

chết 10 lần, với số tiền 50.000.000 đồng. 

 



 

 

- Ngày 20/02/2019 âl, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm có 24 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, bà có tham gia góp 02 phần, góp hụi sống 05 

lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 19 lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 

20/12/2020 âl với số tiền 95.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp 
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hụi chết 10 lần, với số tiền 50.000.000 đồng nhƣng chị Huệ A còn nợ lại bà 05 

lần hụi sống với số tiền là 25.000.000 đồng. 
 

 Ngày 05/4/2019 âl, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 29 phần, mỗi tháng 

mở 01 lần vào ngày 05 hàng tháng, bà có tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 04 

lần lĩnh, không góp hụi chết, còn nợ lại 25 lần hụi chết đến khi hụi mãn ngày 

05/6/2021 âl với số tiền 50.000.000 đồng. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp hụi 

chết 10 lần, với số tiền 20.000.000 đồng. 

 

Tổng 07 dây hụi nói trên bà nợ tiền hụi chết chị Nguyễn Thị Huệ A đến khi 

mãn hụi là 336.000.000 đồng, tính đến ngày 27/4/2020 âl, bà còn nợ tiền hụi chết 

của chị Huệ A là 200.000.000 đồng. 

 

Nay bà đồng ý trả cho chị Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi mở đến ngày 

27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, bà hẹn trả mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến 

khi hết nợ nói trên, do hiện nay gia đình kinh tế khó khăn không có khã năng trả 

01 lần, ngoài ra bà không yêu cầu gì khác. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 09/6/2020, người làm chứng bà Nguyễn 

Thị T1 trình bày: 

 

Bà không có bà con thân thích gì với ông Phan Văn X và bà Trƣơng Thị T 

là ngƣời ở cùng xóm. Bà biết chị Nguyễn Thị Huệ A làm chủ hụi ở địa phƣơng 

rất lâu, vào khoảng năm 2014 thì bà cũng có tham gia góp hụi các dây hụi đến 

nay đã mãn và bà đã tham gia góp đầy đủ, những ngƣời tham gia góp hụi có 

những ai nay bà không nhớ rõ. Đến ngày 30/8/2018 thì bà có tham gia góp dây 

hụi loại 2.000.000 đồng, có 32 ngƣời tham gia mở vào ngày 30 hàng tháng, dây 

hụi này bà biết ông X và bà T có tham gia góp đã hốt hụi, tiền hốt hụi bà T sử 

dụng vào việc gì thì bà không biết, không có dùng tiền góp hụi sửa chữa nhà. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Nguyễn Thị Huệ A và sổ hộ khẩu, Đơn xin xác nhận tình trạng 

nơi cƣ trú của đƣơng sự ngày 15/01/2020, 05 Danh sách tham gia góp hụi, 07 Tờ 

giao kèo hụi của Trƣơng Thanh T, Giấy chứng minh nhân dân Nguyễn Quốc D, 

Giấy chứng minh nhân dân Phan Văn X, Giấy chứng minh nhân dân Trƣơng 

Thanh T, Biên bản lấy lời khai của ngƣời làm chứng bà Nguyễn Thị T1 ngày 

09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An Biên. 

 

 Tại phiên tòa: 
 



 

 

Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D ngƣời đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông 

Phan Văn X trả cho chị Huệ A số tiền hụi mở đến ngày 27/4/2020 âl là 
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200.000.000 đồng, còn lại số tiền 136.000.000 đồng đến nay chƣa mở hụi anh chị 

rút lại yêu cầu khởi kiện, ngoài ra không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn bà Trƣơng Thanh T thừa nhận, có tham gia góp 07 dây hụi do chị 

Nguyễn Thị Huệ A làm chủ và bà nợ tiền hụi chị Huệ A đến khi mãn hụi là 

336.000.000 đồng, tính đến ngày 27/4/2020 âl, bà còn nợ chị Huệ A số tiền hụi là 

200.000.000 đồng. Nay bà đồng ý trả cho chị Huệ A số tiền hụi mở đến ngày 

27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, bà hẹn trả mỗi tháng 2.000.000 đồng cho đến 

khi trả hết nợ nói trên, do hiện nay gia đình kinh tế khó khăn không có khã năng 

trả 01 lần, tiền lĩnh hụi bà sử dụng vào việc mua bán tạp hóa, bán gạo lổ và góp 

hui lại hết, ngoài ra bà không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn ông Phan Văn X tự xác định, tháng 7/2019, ông có thấy chị Huệ A 

nói chuyện với bà T về nợ tiền hụi thì ông nghe đƣợc bà T nợ chị Huệ A 

336.000.000 đồng, ông và bà T cãi nhau ông bỏ đi làm. Nay chị Huệ A yêu cầu 

ông và bà T phải trả số tiền hụi còn nợ là 336.000.000 đồng, ông không đồng ý 

trả mà ông làm có tiền thì ông sẽ cho bà T trả dần hết số nợ của chị Huệ A nói 

trên, ngoài ra ông không yêu cầu gì khác. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn và bị đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu bà 

Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X trả cho chị Nguyễn Thị Huệ A số 

tiền hụi mở đến ngày 27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, anh chị rút lại yêu cầu 

khởi kiện đối với số tiền 136.000.000 đồng chƣa đến ngày mở hụi là có căn cứ 

chấp nhận phù hợp quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. Đề nghị Hội đồng 

xét xử đình chỉ phần chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu 

cầu khởi kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A 

khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X trả tiền 

hụi còn nợ. Nguyên đơn và bị đơn đều cƣ trú tại: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh 

Kiên Giang cho nên xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên theo quy định tại khoản 3 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho bị đơn bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X biết 

và ấn định thời gian để bà T và ông X có ý kiến về việc chị Huệ A khởi kiện đối 

với bà T và ông X trả tiền hụi nhƣng bà T không có ý kiến gì và cũng không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Toà án tổ 

chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải, nhƣng bà T và ông X vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Nhƣ vậy, đây 

là thuộc trƣờng hợp không tiến hành hoà giải đƣợc theo quy định tại Điều 206 

của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục 

chung và tống đạt quyết định đƣa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa cho 

bà T và ông X vắng mặt lần thứ nhất không có lý do. Tại phiên tòa hôm nay, bà T 

và ông X có mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Nguyễn Thị Huệ 

A và bà Trƣơng Thanh T xác lập hợp đồng bằng lời nói, hụi có lãi và có hoa 

hồng, khi đó chị Huệ A có lập danh sách những ngƣời tham gia góp hụi, khi lĩnh 

hụi lập tờ giao kèo theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, 

Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 

2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của chị Huệ A yêu cầu bà T và ông X trả tiền hụi nợ đến 

ngày 27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, còn lại số tiền 136.000.000 đồng đến nay 

chƣa mở hụi chị Huệ A và anh D rút lại yêu cầu khởi kiện; bà Trƣơng Thanh T 

thừa nhận, có tham gia góp 07 dây hụi và bà nợ tiền hụi chị Huệ A đến khi mãn 

hụi là 336.000.000 đồng, tính đến ngày 27/4/2020 âl là 200.000.000 đồng, bà hẹn 

trả mỗi tháng 2.000.000 đồng cho đến khi hết nợ nói trên, do hiện nay kinh tế gia 

đình khó khăn không có khã năng trả 01 lần, tiền lĩnh hụi bà sử dụng vào việc 

mua bán tạp hóa, bán gạo lổ và góp hụi lại hết; ông X xác định vợ ông là bà T có 
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tham gia góp hụi do chị Huệ A làm chủ, vào tháng 7/2019, ông thấy chị Huệ A 

nói chuyện với bà T về nợ tiền hụi thì ông nghe đƣợc, ông và bà T cãi nhau ông 

bỏ đi làm. Nay chị Huệ A yêu cầu ông và bà T phải trả số tiền hụi còn nợ là 

336.000.000 đồng, ông không đồng ý trả mà ông làm có ông sẽ cho tiền bà T trả 

dần hết số nợ nói trên. Hội đồng xét xử thấy rằng, qua trình bày và yêu cầu của 

đƣơng sự cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cụ thể danh sách góp 

hụi, các tờ giao kèo hụi (Từ búc lụt số 16 đến số 22) xác định đƣợc, bà T có tham 

gia góp hụi do chị Huệ A làm chủ là có thật và thuộc trƣờng hợp một bên đƣơng 

sự thừa nhận hoặc không phản đối mà bên đƣơng sự kia đƣa ra theo quy định tại 

khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Xét lời khai của ông X cho rằng, bà T có tham gia góp hụi do chị Huệ A 

làm chủ từ năm 2017 đến năm 2019 ông không hay biết do hoàn cảnh gia đình 

khó khăn về kinh tế nên ông đi làm thuê rất nhiều nghề, xa nhà thời gian hơn 20 

năm nay, khoảng 01 tháng mới về nhà 01 lần khoảng 01 ngày thì ông lại tiếp tục 

đi làm thuê. Đến tháng 7/2019, ông thấy chị Huệ A nói chuyện với bà T về nợ 

tiền hụi thì ông nghe đƣợc bà T vợ ông nợ chị Huệ A 336.000.000 đồng, khi đó 

ông và bà T cãi nhau ông bỏ đi làm thuê. Nay chị Huệ A yêu cầu ông và bà T 

phải trả số tiền hụi còn thì ông không đồng ý trả mà ông làm có ông sẽ cho tiền 

bà T trả dần hết số nợ của chị Huệ A nói trên. Hội đồng xét xử thấy rằng, tuy ông 

X xác định ông không có tham gia góp hụi với chị Huệ A nhƣng bà T tham gia 

góp hụi với chị Huệ A, tiền lĩnh hụi bà T sử dụng vào việc mua bán tạp hóa, bán 

gạo lổ và góp hui lại hết nên xác định đƣợc, số tiền lĩnh hụi bà T sử dụng vào nhu 

cầu thiết yếu của gia đình và làm phát triển khối tài sản chung hoặc tạo ra nguồn 

thu nhập chủ yếu của gia đình theo quy định khoản 2 và khoản 4 Điều 37 của 

Luật hôn nhân và gia đình. Do đó, buộc ông Phan Văn X phải có nghĩa vụ cùng 

bà T trả tiền hụi cho chị Huệ A. 
 

Từ những cơ sở phân tích trên, Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ đã thu thập đƣợc có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 

91 của Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên và yêu cầu 

của chị Huệ A và ngƣời đại diện của chị Huệ A, buộc bà T và ông X phải có 

nghĩa vụ trả cho chị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âl là 200.000.000 

đồng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự, khoản 2 Điều 29 của Nghị 

định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 
 

Đối với số tiền hụi từ tháng 5/2020 âl đến khi mãn hụi số tiền là 

136.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu cầu 
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khởi kiện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 Về án phí, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng 

hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, điểm c khoản 

1 Điều 217, khoản 2 Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 và khoản 4 Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 
 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc đơn bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X phải trả cho 

chị Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 200.000.000 

đồng (Hai trăm triệu đồng). 

 

Kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời 

đƣợc thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không 

đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 



 

 

 Đình chỉ xét xử phần chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút 

lại yêu cầu khởi kiện đối với số tiền hụi 136.000.000 đồng từ tháng 5/2020 âl đến 

khi mãn hụi. 

 

 Về án phí: Buộc bà Trƣơng Thanh T (Thị T) và ông Phan Văn X phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là 10.000.000 đồng (200.000.000 đồng x 5%). 
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Chị Nguyễn Thị Huệ A không phải chị án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho 

chị Nguyễn Thị Huệ A tiền tạm ứng án phí đã nộp là 8.400.000 đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 0008461 ngày 21/02/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 
 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 17/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 26/2020/DS-ST 
 

Ngày: 17-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Bùi Minh Cảnh 

 

2. Bà Nguyễn Ngọc Duyên 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Khánh Trƣờng- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 52/2020/TLST- DS ngày 

21 tháng 02 năm 2020 về việc tranh chấp về Hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 64/2020/QĐXXST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 35/2020/QĐST-DS ngày 23 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Huệ A, sinh năm 1981 (có mặt); 

 

Địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

 

Ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A: Anh 

Nguyễn Quốc D, sinh năm 1976, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 21/02/2020 

(có mặt); 

 

HKTT: ấp TH, xã TB, huyện PH, tỉnh Hậu Giang. 

 

Địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

 

2. Bị đơn: - Anh Huỳnh Công Đ, sinh năm 1982 (vắng mặt); 

 

 Chị Nguyễn Thị Chúc L, sinh năm 1984 (vắng mặt); 
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Cùng địa chỉ: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong các đơn khởi kiện ngày 15/01/2020 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D người đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A trình bày và yêu cầu như sau: 

 

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Huệ A có tổ chức góp hụi, chị Nguyễn Thị Chúc 

L vợ của anh Huỳnh Công Đ tham gia góp 02 dây hụi nhƣ sau: 

 

Dây thứ nhất- Ngày 20/10/2017 âl, mở dây hụi loại 2.000.000 đồng, gồm 

có 34 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 20 hàng tháng, chị Nguyễn Thị Chúc 

L tham gia góp 01 phần, góp hụi sống 17 lần lĩnh, góp hụi chết đến 20 lần thì 

không góp nữa (ngày không góp là 7/2019), còn nợ lại 14 lần với số tiền 

27.000.000 đồng, hụi mãn ngày 20/6/2020 âl và đƣa trƣớc 1.000.000 đồng hụi 

chết. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp hụi chết 11 lần với số tiền 21.000.000 

đồng. 

 

Dây thứ hai- Ngày 30/8/2018 âl, mở dây hụi loại 2.000.000 đồng, gồm có 

32 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 30 hàng tháng, chị Nguyễn Thị Chúc L 

tham gia góp 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 02 góp hụi chết đƣợc 09 lần thì không góp 

nữa (ngày không góp là 30/7/2019), còn nợ lại 21 lần hụi chết với số tiền 

42.000.000 đồng, hụi mãn ngày 30/3/2021 âl. Đến ngày 27/4/2020 âl, không góp 

hụi chết 11 lần, với số tiền 22.000.000 đồng. 

 

Ngoài ra, chị Ly có làm chủ hụi, chị Nguyễn Thị Huệ A có tham gia góp 

hụi, khi lĩnh hụi chị L giao chƣa đủ còn nợ 3.800.000 đồng. 

 

Tổng các khoản tiền nói trên chị Nguyễn Thị Chúc L vợ của anh Huỳnh 

Công Đ nợ tiền hụi chị Huệ A đến ngày mãn hụi là 72.800.000 đồng, tính đến 

ngày 27/4/2020 âl, chị Nguyễn Thị Chúc L vợ của anh Huỳnh Công Đ còn nợ 

tiền hụi của chị Huệ A là 43.000.000 đồng. Nay anh đại diện cho chị Huệ A yêu 

cầu chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ trả cho chị Nguyễn Thị Huệ A 

số tiền hụi đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 43.000.000 đồng, còn lại số tiền 

29.800.000 đồng chƣa mở hụi anh rút lại yêu cầu, sau này có tranh chấp yêu cầu 

giải quyết sau, ngoài ra anh không yêu cầu gì khác. 

 



 

 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 09/6/2020, người làm chứng bà Nguyễn 

Thị T trình bày: 
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Bà không có bà con thân thích gì với ông Phan Văn X và bà Trƣơng Thị T 

là ngƣời ở cùng xóm, còn anh Huỳnh Công Đ và chị Nguyễn Thị Chúc L là ai bà 

không biết. 
 

 Bị đơn anh Huỳnh Công Đ và chị Nguyễn Thị Chúc L: Sau khi thụ lý vụ 

án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho anh Đ và chị L biết để anh 

 

 và chị L có ý kiến về việc chị Huệ A yêu cầu anh Đ và chị L trả số tiền hụi còn 

nợ nhƣng anh Đ và chị L không có ý kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, 

chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình nên Toà án giải quyết 

vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Nguyễn Thị Huệ A và sổ hộ khẩu, Đơn xin xác nhận tình trạng 

nơi cƣ trú của đƣơng sự ngày 21/01/2020, Giấy chứng minh nhân dân Nguyễn 

Quốc D Giấy ủy quyền ngày 31/01/2020 của Nguyễn Thị Huệ A và Nguyễn 

Quốc D, Giấy ủy quyền ngày 21/02/2020 của Nguyễn Thị Huệ A và Nguyễn 

Quốc D, 02 Danh sách tham gia góp hụi ngày 20/10/2017 và ngày 30/8/2018, 02 

Tờ giao kèo ngƣời làm tờ giao kèo Nguyễn Thị Chúc L, 02 Đơn xin xác nhận 

ngày 04/5/2020, Biên bản lấy lời khai của ngƣời làm chứng bà Nguyễn Thị T 

ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An Biên. 

 

 Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D ngƣời đại diện 

hợp pháp của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu chị Nguyễn Thị Chúc L và anh 

Huỳnh Công Đ trả cho chị Huệ A số tiền hụi đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 

43.000.000 đồng, còn lại số tiền 29.800.000 đồng đến nay chƣa mở hụi anh chị 

rút lại yêu cầu khởi kiện, ngoài ra không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ vắng mặt đến lần 

thứ hai không có lý do. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 



 

 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của 
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pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mắt đến lần thứ hai không có lý do nên xét 

xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 
 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu chị 

Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ trả cho chị Huệ A số tiền hụi đến 

ngày 27/4/2020 âm lịch là 43.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận phù hợp quy 

định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ phần chị 

Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu cầu khởi kiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Huệ A 

khởi kiện yêu cầu bị đơn chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ trả tiền 

hụi còn nợ. Nguyên đơn và bị đơn đều cƣ trú tại: ấp KD, xã T, huyện AB, tỉnh 

Kiên Giang cho nên xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên theo quy định tại khoản 3 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho bị đơn chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ biết và 

ấn định thời gian để anh Đ và chị L có ý kiến về việc chị Huệ A khởi kiện đối với 

anh Đ và chị L trả tiền hụi nhƣng anh Đ và chị L không có ý kiến gì và cũng 

không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải, nhƣng anh Đ và chị L vắng mặt đến lần thứ hai không có lý 

do. Nhƣ vậy, đây là thuộc trƣờng hợp không tiến hành hoà giải đƣợc theo quy 

định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa vụ án ra xét xử, Quyết định 

hoãn phiên tòa cho anh Đ và chị L nhƣng anh Đ và chị L vẫn cố tình vắng mặt 

lần thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên toà lần thứ hai nguyên đơn chị 

Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D ngƣời đại diện hợp pháp của chị 

Nguyễn Thị Huệ A không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét 
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xử vụ án vắng mặt anh Đ và chị L theo quy định tại khoản 2 Điều 227, điểm b 

khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Nguyễn Thị Huệ 

A và chị Nguyễn Thị Chúc L, anh Huỳnh Công Đ xác lập hợp đồng bằng lời nói, 

hụi có lãi và có hoa hồng, khi đó chị Huệ A có lập danh sách những ngƣời tham 

gia góp hụi, khi lĩnh hụi lập tờ giao kèo theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 

và Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 

27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của chị Nguyễn Thị Huệ A yêu cầu chị Nguyễn Thị Chúc L 

và anh Huỳnh Công Đ trả số tiền hụi nợ đến ngày mãn hụi là 72.800.000 đồng, 

đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 43.000.000 đồng; chị L và anh Đ không ý kiến gì. 

Hội đồng xét xử thấy rằng, yêu cầu của chị Huệ A cùng các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, cụ thể danh sách góp hụi, các tờ giao kèo hụi (Từ búc lụt số 05 

đến số 16) xác định đƣợc, chị L và anh Đ có tham gia góp hụi do chị Huệ A làm 

chủ là có thật và thuộc trƣờng hợp một bên đƣơng sự thừa nhận hoặc không phản 

đối mà bên đƣơng sự kia đƣa ra theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Đồng thời, chị L và anh Đ nợ tiền hụi chị Huệ A đến ngày 27/4/2020 

âm lịch là 43.000.000 đồng. 

 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đƣợc 

có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân 

sự, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, yêu cầu của chị Huệ A và anh D ngƣời 

đại diện của chị Huệ A, buộc chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ trả 

cho chị Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 

43.000.000 đồng theo quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự, khoản 2 Điều 29 

của Nghị định số: 144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, 

phƣờng. 

 

Đối với số tiền hụi từ tháng 5/2020 âm lịch đến khi mãn hụi số tiền là 

29.800.000 đồng, chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút lại yêu cầu 

khởi kiện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 

 Về án phí, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng 

hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 217, 

khoản 2 Điều 227, điểm a khoản 1 Điều 238, Điều 241, khoản 2 Điều 244, Điều 

266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ phải trả cho chị 

Nguyễn Thị Huệ A số tiền hụi nợ đến ngày 27/4/2020 âm lịch là 43.000.000 đồng 

(Bốn mƣơi ba triệu đồng). 

 

Kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời 

đƣợc thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không 

đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

 Đình chỉ xét xử phần chị Nguyễn Thị Huệ A và anh Nguyễn Quốc D rút 

lại yêu cầu khởi kiện đối với số tiền hụi 29.800.000 đồng từ tháng 5/2020 âm lịch 

đến khi mãn hụi. 

 

 Về án phí: Buộc chị Nguyễn Thị Chúc L và anh Huỳnh Công Đ phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là 2.150.000 đồng (43.000.000 đồng x 5%). 

 

Chị Nguyễn Thị Huệ A không phải chị án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho 

chị Nguyễn Thị Huệ A tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.820.000 đồng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 0008463 ngày 21/02/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 



 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 17/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
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Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 28/2020/DS-ST 
 

Ngày: 24-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Bà Nguyễn Thanh Nguyên 

 

2. Bà Trần Thị Mộng Lành 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 64/2020/TLST- DS ngày 

02 tháng 3 năm 2020 về việc tranh chấp về hợp đồng dân sự góp hụi theo Quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử số: 70/2020/QĐXXST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 42/2020/QĐST-DS ngày 27 tháng 7 năm 2020, 

giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Lý Ánh H1, sinh năm 1977 (có mặt); 

 

Địa chỉ: ấp CN, xã HY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 



 

 

 

2. Bị đơn: - Ông Nguyễn Văn H2 (9 H2), sinh năm 1956 (vắng mặt); 
 

 Bà Nguyễn Thị H3, sinh năm 1964 (vắng mặt); 

Cùng địa chỉ: ấp L15, xã HY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong đơn khởi kiện ngày 13/11/2019 và trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn chị Lý Ánh H1 trình bày và yêu cầu như sau: 



 

 

2 
 

Chị có tổ chức góp hụi, ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 tham 

gia góp 02 dây hụi nhƣ sau: 
 

 Ngày 10/12/2018 âl, mở dây loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 15 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn 

Thị H3 tham gia góp 01 phần, vô hụi sống lĩnh, góp hụi chết thêm 05 lần, còn nợ 

lại 08 lần, với số tiền 16.000.000 đồng (08 lần x 2.000.000 đồng/phần), ngày hụi 

mãn 10/02/2020 âl. Sau đó ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 góp cho 

chị đƣợc 6.000.000 đồng, còn nợ lại số tiền 10.000.000 đồng. 

 

 Ngày 10/12/2018 âl, mở dây loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 15 phần, 

mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn 

Thị H3 tham gia góp 01 phần, vô hụi sống lĩnh, góp hụi chết thêm 05 lần, còn nợ 

lại 08 lần, với số tiền 16.000.000 đồng (08 lần x 2.000.000 đồng/phần), ngày hụi 

mãn 10/02/2020 âl. 

 

Sau khi ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 không góp hụi chết, 

đến ngày 18/10/2019 chị yêu cầu chính quyền ấp L15 giải quyết, thì bà Nguyễn 

Thị H3 hẹn khi nào trả hết số tiền vay của ngƣời khác sẽ trả lại tiền hụi cho chị, 

khi đó chị không đồng ý mà yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 

trả cho chị số tiền 26.000.000 đồng, trả mỗi tháng 4.000.000 đồng nên hòa giải 

không thành, chị tiếp tục khởi kiện Tòa án giải quyết. Nay chị yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả cho chị số tiền hụi 

chết còn lại số tiền 26.000.000 đồng, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 

 

* Tại biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 18/6/2020, bị đơn ông 

Nguyễn Văn H2 trình bày như sau: 

 

Việc tham gia hóp hụi chị Lý Ánh H1 yêu cầu vợ chồng ông trả, ông không 

trực tiếp tham gia góp ông không biết, đến kho chị Lý Ánh H1 khởi kiện yêu cầu 

chính quyền địa phƣơng giải quyết thì ông mới biết, do ông bị bệnh phổi không 

làm gì đƣợc, mọi việc trong gia đình bà Nguyễn Thị H3 làm thuê lo cho gia đình, 

khoảng 01 đến 02 tháng mới về nhà 01 lần, về gần đây khoảng hơn 01 tháng 

nhƣng ông không nhớ ngày nào. Nay chị Lý Ánh H1 yêu cầu vợ chồng ông trả số 

tiền hụi 26.000.000 đồng ông cũng đồng ý cùng bà Nguyễn Thị H3 làm có tiền 

trả cho chị Lý Ánh H1 từ từ, gia đình ông không có đất sản xuất, chỉ làm thuê 

sinh sống hàng ngày. 

 



 

 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị H3: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng cho bà Nguyễn Thị H3 biết để bà Nguyễn Thị H3 có ý kiến 

về việc chị Lý Ánh H1 yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả số 
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tiền hụi còn nợ nhƣng bà Nguyễn Thị H3 không có ý kiến gì và cũng không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình nên Toà 

án giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 
 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Lý Ánh H1 và sổ hộ khẩu, 02 Danh sách hụi viên, Đơn yêu cầy 

ngày 18/10/2019 của chị Lý Ánh H1, Biên bản hòa giải về việc tranh (chanh) 

chấp hụi ngày 7/10/2019, Đơn xin xác nhận tình trạng nơi cƣ trú của đƣơng sự 

ngày 13/11/2019, Đơn xin xác nhận ngày 11/5/2020 của chị Lý Ánh H1. 

 

 Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn chị Lý Ánh H1 yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn 

Thị H3 trả cho chị số tiền hụi còn nợ là 26.000.000 đồng, trả 02 lần trong thời 

hạn 03 tháng đủ số tiền nói trên, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 vắng mặt đến lần thứ 

hai không có lý do. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 

tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do nên xét 

xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của chị Lý Ánh H1 yêu cầu ông 

Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả cho chị tiền hụi còn nợ 26.000.000 

đồng là có căn cứ chấp nhận phù hợp quy định tại Điều 471 của Bộ luật dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 



 

 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Lý Ánh H1 yêu cầu 

bị đơn ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả tiền hụi còn nợ, bị đơn có 
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nơi cƣ trú tại: ấp L15, xã HY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang cho nên đƣợc xác định 

đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang theo quy định tại khoản 3 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 biết và ấn định 

thời gian để ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 có ý kiến về việc chị Lý 

Ánh H1 khởi kiện đối với ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả tiền hụi 

nhƣng ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 không có ý kiến gì và cũng 

không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

mình. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên đƣơng sự để tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải, nhƣng ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 vắng mặt 

đến lần thứ hai không có lý do. Nhƣ vậy, đây là thuộc trƣờng hợp không tiến 

hành hoà giải đƣợc theo quy định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà 

án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa cho ông Nguyễn Văn H2 và bà 

Nguyễn Thị H3 nhƣng ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 vẫn cố tình 

vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên toà chị Lý Ánh H1 

không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt 

ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 theo quy định tại khoản 2 Điều 227, 

điểm b khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Lý Ánh H1 và bà 

Nguyễn Thị H3 đƣợc xác lập hợp đồng bằng lời nói, sau đó chị Lý Ánh H1 lập 

danh sánh nhƣng ngƣời tham gia góp hụi là phù hợp theo quy định tại Điều 471 

Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số: 144/ 2006/ 

NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. 

 

Xét khởi kiện của chị Lý Ánh H1 yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà 

Nguyễn Thị H3 trả cho chị số tiền hụi là 26.000.000 đồng, trả 02 lần trong thời 

hạn 03 tháng đủ số tiền nói trên; ông Nguyễn Văn H2 cũng đồng ý cùng bà 

Nguyễn Thị H3 làm có tiền trả cho chị Lý Ánh H1 từ từ, gia đình ông không có 

đất sản xuất, chỉ làm thuê sinh sống hàng ngày. Hội đồng xét xử thấy rằng, chị Lý 

Ánh H1 khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả tiền hụi 

còn nợ là phù hợp với Biên bản hòa giải ngày 7/10/2019 của ấp L15 về việc giải 

quyết tranh (chanh) chấp hụi giữa chị Lý Ánh H1 và bà Nguyễn Thị H3 là có căn 

cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, chị 
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Lý Ánh H1 khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 trả cho 

chị số tiền hụi nói trên nhƣng từ khi thụ lý vụ án giải quyết đến nay bà Nguyễn 

Thị H3 không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của chị Lý Ánh H1 là có thật 

và thuộc trƣờng hợp ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 thừa nhận hoặc 

không phản đối yêu cầu của chị Lý Ánh H1 đƣa ra theo quy định tại khoản 2 

Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

đƣợc có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng 

dân sự, chấp nhận ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên và yêu cầu khởi kiện của chị 

Lý Ánh H1. Buộc ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 phải có nghĩa vụ trả 

cho chị Lý Ánh H1 tiền hụi còn nợ là 26.000.000 đồng theo quy định tại Điều 

471 của Bộ luật dân sự. Chị Lý Ánh H1 không yêu cầu ông Nguyễn Văn H2 và 

bà Nguyễn Thị H3 trả tiền lãi chậm trả nên không xem xét. 
 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng hợp 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 

147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 206, 

khoản 2 Điều 227, điểm a khoản 1 Điều 238, Điều 241, Điều 266 và Điều 273 

của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 



 

 

 Buộc ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 phải có nghĩa vụ trả 

cho chị Lý Ánh H1 tiền hụi còn nợ là 26.000.000 đồng (Hai mƣơi sáu triệu 

đồng). 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời đƣợc 

thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đủ số 

tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc 

thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân 

sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 
 

 Về án phí: Buộc ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Thị H3 phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 1.300.000 đồng (26.000.000 đồng x 5%). 

 

Chị Lý Ánh H1 không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho chị Lý 

Ánh H1 tiền tạm ứng án phí đã nộp là 650.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số: 0008483 ngày 02/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 24/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN 
 

HUYỆN MỸ TÖ 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

Bản án số: 13/2020/DS-ST 
 

Ngày: 26-8-2020 
 

V/v: Tranh chấp về hụi. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ TÖ, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Luân 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Lâm 
 

 Ông Nguyễn Thành Nghiêm 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Yến – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên Tòa: Ông Võ Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ Tú xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 64/2020/TLST-DS ngày 16 tháng 6 năm 

2020 về việc “Tranh chấp về hụi”, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 
 

75/2020/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thanh Ngọc P, sinh năm: 1979; địa chỉ: ấp T, xã 

M1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 

 

 Bị đơn: Bà Lâm Thị Thúy O, sinh năm: 1955; địa chỉ: ấp T, xã M1, huyện 

M, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

 Theo đơn khởi kiện ngày 10 tháng 6 năm 2020, nguyên đơn bà Nguyễn 

Thanh Ngọc P trình bày: 
 

Vào năm 2018, bà P có tham gia chơi hụi do bà O làm chủ hụi đối với dây 

hụi 1.000.000 đồng, mở ngày 30/7/2018, mỗi tháng khui hụi một lần, dây hụi có 20 

ngƣời tham gia. Bà P tham gia chơi hụi một phần, đóng hụi đƣợc 17 lần với số tiền 

17.000.000 đồng. Sau khi mãn hụi, bà O còn nợ bà P số tiền hụi là 8.000.000 đồng, 

bà O có làm giấy nhận nợ. Bà P đã nhiều lần yêu cầu bà O trả số tiền còn nợ, nhƣng 

bà O không trả nên bà P có làm đơn yêu cầu Ban nhân dân ấp T hòa giải nhƣng bà 

O không đến hòa giải. 
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Nay bà P yêu cầu bà O có trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 8.000.000 

đồng (Tám triệu đồng). Bà P không yêu cầu tính lãi. 
 

 Theo Biên bản ghi lời khai ngày 08/7/2020 trong quá trình giải quyết vụ 

án, bị đơn bà Lâm Thị Thúy O trình bày: 
 

Bà O thừa nhận còn nợ bà P số tiền hụi là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), 

nhƣng vì một số ngƣời tham gia chơi hụi cùng dây hụi của bà P đã bỏ địa phƣơng đi 

làm thuê không đóng hụi chết, hiện nay bà O có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh phải 

thƣờng xuyên đi tái khám nên bà O không có tiền trả cho bà P. Bà O hứa khi nào 

ngƣời chơi hụi cùng dây hụi của bà P trở về trả tiền hụi chết thì bà O sẽ trả tiền cho 

bà P. 
 

Tại phiên tòa, các đƣơng sự không thỏa thuận đƣợc với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 
 

Nguyên đơn bà P vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc bà O có trách 

nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), không yêu cầu 

tính lãi. 
 

Bị đơn bà O vẫn giữ nguyên ý kiến thừa nhận còn nợ bà P số tiền hụi là 

8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) và cam kết khi nào ngƣời chơi hụi cùng dây hụi 

của bà P trở về trả tiền hụi chết thì bà O sẽ trả tiền cho bà P. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý 

kiến về việc tuân theo pháp luật và quan điểm giải quyết vụ án nhƣ sau: 
 

 Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thƣ ký; việc chấp hành pháp luật của ngƣời tham gia tố 

tụng từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa hôm nay là đúng, đầy đủ theo quy định 

pháp luật tố tụng. 

 

 Quan điểm về việc giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bà O có trách nhiệm trả cho bà P số tiền hụi 

còn nợ là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), về án phí xem xét theo quy định pháp 

luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 
 



 

 

 Về thủ tục tố tụng, nguyên đơn bà Nguyễn Thanh Ngọc P yêu cầu Tòa 

án buộc bà Lâm Thị Thúy O cƣ trú tại ấp T, xã M1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng trả số 

tiền hụi còn nợ nên xác định lại đây là tranh chấp về hụi. Căn cứ khoản 3 Điều 26; 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa 

án nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng thụ lý và giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền. 

 

 Về nội dung vụ án, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà P 

và bà O đều thống nhất rằng: bà P có tham gia chơi hụi do bà O làm chủ hụi đối với 
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dây hụi 1.000.000 đồng mở ngày 30/7/2018, mỗi tháng khui hụi một lần, dây hụi có 

20 ngƣời tham gia. Bà P tham gia chơi hụi một phần, đóng hụi đƣợc 17 lần thì hốt 

hụi đƣợc số tiền hụi là 17.900.000 đồng, nhƣng bà O chỉ đƣa cho bà P đƣợc số tiền 

9.900.000 đồng, bà O còn nợ bà P số tiền hụi là 8.000.000 đồng, bà O có làm giấy 

nhận nợ. Kể từ khi hụi mãn đến nay bà O vẫn chƣa thanh toán số tiền hụi còn nợ 

cho bà P. Đây là những tình tiết, sự kiện không cần phải chứng minh theo quy định 

tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Từ đó, Hội đồng xét xử xác định bà 

O còn đang nợ bà P số tiền hụi 8.000.000 đồng là đúng sự thật. Đối chiếu với Điều 

274 của Bộ luật Dân sự năm 2015, thì việc bà P yêu cầu bà O trả số tiền hụi còn nợ 

8.000.000 đồng là có căn cứ nên đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận. 
 

 Xét về thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, bà O cho rằng một số ngƣời tham gia chơi hụi cùng dây hụi của bà P đã bỏ địa P 

đi làm thuê không đóng hụi chết, hiện nay bà O có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh 

phải thƣờng xuyên đi tái khám nên không có tiền trả nợ cho bà P, bà O cam kết khi 

nào ngƣời chơi hụi cùng dây hụi của bà P trở về trả tiền hụi chết thì bà O sẽ trả tiền 

cho bà P, nhƣng bà P không đồng ý và yêu cầu bà O phải trả hết số tiền hụi còn nợ. 

Theo khoản 1 Điều 278 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Thời hạn thực 

hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền”. Nhƣ vậy, giữa bà P và bà O đã không thỏa thuận 

đƣợc về thời gian thanh toán nợ nên yêu cầu của bà O là không có cơ sở chấp nhận. 

 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú phát biểu 

quan điểm giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà P 

đƣợc chấp nhận nên bà P không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bị đơn bà O phải 

chịu án phí do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đƣợc chấp nhận. Nhƣng bà O là 

ngƣời cao tuổi và tại phiên tòa có yêu cầu xin miễn án phí nên thuộc trƣờng hợp 

đƣợc miễn nộp án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

tòa án. Bà O không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

các Điều 92; Điều 147; Điều 235; Điều 266; Điều 271 và Điều 273 của Bộ Luật Tố 

tụng dân sự; 
 



 

 

Áp dụng: Điều 274; Điều 278; Điều 357; khoản 2 Điều 468 và Điều 471 của 

Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 và điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị Quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

tòa án. 
 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thanh Ngọc P. 
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Buộc bà Lâm Thị Thúy O phải có nghĩa vụ trả cho Nguyễn Thanh Ngọc P 

số tiền hụi còn nợ là 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng). 
 

 Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày bà Nguyễn Thanh Ngọc P có 

đơn yêu cầu thi hành án mà bà Lâm Thị Thúy O không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán thì hàng tháng bà Lâm Thị Thúy O còn phải trả 

số tiền lãi cho bà Nguyễn Thanh Ngọc P theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tƣơng ứng với số tiền chậm trả tại thời điểm 

thanh toán. 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Bà Nguyễn Thanh Ngọc P không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và đƣợc 

hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002409 ngày 10 tháng 6 năm 2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bà Lâm Thị Thúy O là ngƣời cao tuổi đƣợc miễn nộp án phí dân sự sơ 

thẩm. 
 

Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án (ngày 26/8/2020). 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

 Đƣơng sự; 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 VKSND huyện Mỹ Tú; 

 

 Chi cục THADS huyện Mỹ Tú; 

 Lƣu: HSVA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

Nguyễn Minh Luân 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN BIÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KIÊN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 31/2020/DS-ST 
 

Ngày: 31-8-2020 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi và vay tài sản” 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Bùi Minh Cảnh 

 

2. Ông Nguyễn Văn Bàng 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Sang - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Lai Thị Ngọc Thúy - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 311/2019/TLST- DS ngày 

06 tháng 12 năm 2019 về việc tranh chấp về Hợp đồng dân sự góp hụi và vay tài 

sản theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 89/2020/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 

7 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 61/2020/QĐST-DS ngày 14 tháng 

 

8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 

 

1. Nguyên đơn: Chị Trƣơng Thị T, sinh năm 1978 (có mặt); 

 



 

 

2. Bị đơn: - Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1967 (vắng mặt); 

 

 Chị Tạ Thị Thu H, sinh năm 1973 (vắng mặt); 
 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị B1, sinh năm 1982 

(vắng mặt); 

 

Cùng địa chỉ: ấp 3 BA, xã NY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Trong đơn khởi kiện ngày 02/5/2019 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn chị Trương Thị T trình bày và yêu cầu như sau: 
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Chị tham gia góp hụi của anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H làm chủ 

nhƣ sau: 
 

 Ngày 05/9/2016 AL, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H có mở dây 

hụi loại hụi 1.000.000 đồng, gồm có 27 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 05 

hàng tháng, chị tham gia 02 phần, góp hụi sống 27 lần, mãn ngày 20/10/2018 AL, 

theo đƣợc lĩnh 54.000.000 đồng (1.000.000 đồng x 27 phần x 02 phần), trừ tiền 

hoa hồng 1.000.000 đồng (mỗi phần 500.000 đồng x 02 phần), 02 phần chị lĩnh 

không phải góp vô là 2.000.000 đồng, sau khi mãn hụi Tạ Thị Thu H có giao cho 

chị số tiền đƣợc lĩnh hụi là 30.500.000 đồng, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị 

Thu H còn nợ chị là 20.500.000 đồng. 

 

 Ngày 10/9/2016 AL, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H có mở dây 

hụi loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 28 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 10 

hàng tháng, chị tham gia 03 phần, góp hụi sống 28 lần, mãn ngày 10/11/2018 AL, 

theo đƣợc lĩnh chị và chị Tạ Thị Thu H thống nhất số tiền là 150.000.000 đồng 

(2.000.000 đồng x 28 phần x 03 phần = 168.000.000 đồng nhƣng chị và chị Tạ 

Thị Thu H thống nhất số tiền là 150.000.000 đồng, trừ tiền hoa hồng mỗi phần 

1.000.000 đồng = 3.000.000 đồng), sau khi mãn hụi chị Tạ Thị Thu H có giao 

cho chị số tiền đƣợc lĩnh hụi là 100.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ 

Thị Thu H còn nợ chị là 50.000.000 đồng. 

 

 Ngày 15/11/2017 AL, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H có mở dây 

hụi loại hụi 2.000.000 đồng, gồm có 24 phần, mỗi tháng mở 01 lần vào ngày 15 

hàng tháng, chị tham gia 03 phần, góp hụi sống 08 lần đến ngày 15/6/2018 AL thì 

chị Tạ Thị Thu H tuyên bố ngƣng hụi, theo chị đƣợc lĩnh số tiền là 48.000.000 

đồng, trừ tiền hoa hồng mỗi phần 1.000.000 đồng = 3.000.000 đồng, anh Nguyễn 

Văn B và chị Tạ Thị Thu H còn nợ chị là 45.000.000 đồng. 

 

Đồng thời, ngày 20 tháng 6 năm 2016, chị Tạ Thị Thu H có vay của chị số 

tiền 11.000.000 đồng vốn gốc, không có lãi, chị Tạ Thị Thu H hẹn trả từ từ nhƣng 

đến nay chị Tạ Thị Thu H chƣa trả cho chị đồng nào, anh Nguyễn Văn B và chị 

Tạ Thị Thu H còn nợ chị là 11.000.000 đồng. 

 

Ngày 15/8/2018 AL, chị có cho chị Tạ Thị Thu H vay số tiền 40.000.000 

đồng vốn gốc, không có lãi, chị Tạ Thị Thu H hẹn trả từ từ nhƣng đến nay chị Tạ 

Thị Thu H trả cho chị đƣợc 8.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị 

Thu H còn nợ chị là 32.000.000 đồng. 

 



 

 

Tổng các khoản nói trên anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H còn nợ 

chị 158.500.000 đồng. Trong đó: 115.500.000 đồng tiền hụi, 43.000.000 đồng 

tiền vay vốn gốc. Nay chị yêu cầu anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H trả 
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cho chị 158.500.000 đồng. Trong đó: 115.500.000 đồng tiền hụi, 43.000.000 

đồng tiền vay. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 07/01/2020 và đơn xin vắng mặt trong quá 

trình giải quyết và xét xử vụ án ngày 07/01/2020, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan chị Trần Thị B1 trình bày như sau: 

 

Trƣớc đây chị Trƣơng Thị T có tham gia góp hụi chị làm chủ, sau này anh 

Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H có nói với chị cho tham gia góp 01 phần hụi 

nhƣng chị không cho thì anh B và chị H nhờ chị T tham gia góp 01 phần chị làm 

chủ và chị T thực hiện nghĩa vụ góp hụi đầy đủ, không vi phạm lần nào nên chị 

không yêu cầu Tòa án giải quyết gì cho chị. Do công việc chị đi làm ăn nên chị 

yêu cầu Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang giải quyết và xét xử 

vắng mặt, chị giữ nguyên ý kiến trình bày trƣớc đây, chị không có trình bày yêu 

cầu gì thêm. 

 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 26/6/2020, người làm chứng ông Huỳnh 

Văn L trình bày như sau: 

 

Vào ngày 09/01/2019, ông cùng với anh Nguyễn Văn H và anh Dƣơng 

Thành C tổ chức hòa giải vụ của chị Trƣơng Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B và 

chị Tạ Thị Thu H trả nợ, số tiền bao nhiêu và thỏa thuận nhƣ thế nào nay ông 

không nhớ, ông không có ghi vào sổ họp, còn các thành viên có ghi không vào sổ 

họp không ông không biết. 

 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 14/7/2020, người làm chứng anh Dương 

Thành C trình bày như sau: 

 

Khi chị Trƣơng Thị T nộp đơn yêu cầu ấp giải quyết, ngày 09/01/2019, ấp 

có tổ chức hòa giải giữa chị Trƣơng Thị T và chị Tạ Thị Thu H thành phần hòa 

giải gồm có: Ông Huỳnh Văn L làm Chủ tọa, anh Nguyễn Văn H là Tổ viên tổ 

hòa giải, anh (Dƣơng Thành C) làm Thƣ ký ghi biên bản. Nội dung, bà T yêu cầu 

anh B và chị H trả 130.000.000 đồng tiền hụi và tiền vay tài sản. Ngoài ra, tại thời 

điểm hòa giải, chị T có tham gia góp hụi do anh B và chị H làm chủ, dây hụi loại 

2.000.000 đồng, chị T tham gia góp 03 phần, mới mở hụi đƣợc 08 lần với tổng số 

tiền 48.000.000 đồng chƣa mãn hụi nên bà T không yêu cầu ấp giải quyết, từ đó 

anh không ghi vào biên bản hòa giải của ấp ngày 09/01/2019. 

 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 14/7/2020, người làm chứng anh Nguyễn 

Văn H trình bày như sau: 



 

 

 

Ngày 09/01/2019, ấp tổ chức hòa giải giữa chị Trƣơng Thị T và chị Tạ Thị 

Thu H, thành phần hòa giải gồm có: Ông Huỳnh Văn L làm Chủ tọa, anh 

(Nguyễn Văn H) là Tổ viên tổ hòa giải, anh Dƣơng Thành C làm Thƣ ký ghi biên 
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bản. Nội dung, chị T yêu cầu anh B và chị H trả 130.000.000 đồng tiền hụi và 

tiền vay tài sản thì chị T và chị H thống nhất với nhau về số tiền còn nợ, chị H 

yêu cầu đƣợc trả dần thì chị T không đồng ý nên chị T tiếp tục yêu cầu lên cấp 

trên. Ngoài ra, chị H còn trình bày thêm còn nợ chị T số tiền khác nhƣng chị T 

không yêu cầu, không ghi vào biên bản hòa giải của ấp ngày 09/01/2019 nên nay 

anh không nhớ nợ tiền gì và số tiền bao nhiêu. Khi hòa giải anh là Công an viên 

bảo vệ trật tự, an toàn buổi hòa giải nên anh không có ghi vào sổ họp và anh 

không ghi vào giấy tờ gì. 
 

 Bị đơn anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa 

án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị 

Thu H biết để cho anh B và chị H có ý kiến về việc chị Trƣơng Thị T yêu cầu anh 

B và chị H trả số tiền hụi và tiền vay còn nợ nhƣng anh B và chị H không có ý 

kiến gì và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho mình nên Toà án giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

 

 Tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân Trƣơng Thị T, Biên bản hòa giải ở cơ sở ngày 09-01-2019, Đơn 

xin xác nhận tình trạng cƣ trú của ngƣời bị kiện ngày 07-11-2019, Quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số: 73/2019/QĐST-DS ngày 30/7/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Biên bản lấy lời khai của đƣơng sự 

Trần Thị B1 ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện An Biên, Đơn xin vắng 

mặt trong quá trình giải quyết vụ án và xét xử vụ án ngày 07/01/2020 của chị 

Trần Thị B1, Biên bản lấy lời khai của ngƣời làm chứng ông Huỳnh Văn L ngày 

26/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và ngƣời làm 

chứng anh Dƣơng Thành C, ông Nguyễn Văn H ngày 14/7/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Tại phiên tòa: 
 

Nguyên đơn chị Trƣơng Thị T xác định và yêu cầu anh Nguyễn Văn B và 

chị Tạ Thị Thu H trả cho chị 130.000.000 đồng tiền hụi và tiền vay vốn theo biên 

bản hòa giải ngày 09/01/2019 của ấp 3 BA, chị rút lại khởi kiện yêu cầu anh B và 

chị H trả sồ tiền hụi 28.500.000 đồng, ngoài ra chị không yêu cầu gì khác. 
 

Bị đơn anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H vắng mặt đến lần thứ hai 

không có lý do, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị B1 có đơn 

xin vắng mặt trong quá trình giải quyết và xét xử vụ án. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 



 

 

 Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đƣa vụ án ra xét xử và 

tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thƣ ký thực hiện các thủ 
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tục tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, xác định mối quan hệ pháp luật, 

đƣa tƣ cách đƣơng sự tham gia tố tụng, về thu tập tài liệu, chứng cứ chứng minh, 

tống đạt các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đúng trình 

tự thủ tục và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều 48, Điều 51, Điều 68, 

các Điều 208, 209, 210, 211, 238, 239 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tuy nhiên, từ khi thụ lý vụ án cho đến khi Tòa án có quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử là 07 tháng 18 ngày là quá thời hạn chuẩn bị xét xử 01 tháng 18 ngày theo quy 

định tại khoản 1 Điều 203 của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn thực hiện đầy 

đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Bị 

đơn anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H vắng mặt đến lần thứ hai không có 

lý do, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị B1 có đơn xin vắng 

mặt trong quá trình giải quyết và xét xử vụ án nên đề nghị xét xử vắng mặt bị đơn 

anh Nguyễn Văn B, chị Tạ Thị Thu H và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

chị Trần Thị B1 theo quy định tại khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
 

 Về nội dung vụ án: Xét đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, 

chị Trƣơng Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H trả cho chị 

158.500.000 đồng tiền hụi và tiền vay vốn. Tại phiên tòa, chị T yêu cầu anh B và 

chị H trả cho chị 130.000.000 đồng tiền hụi và tiền vay vốn theo biên bản hòa 

giải ngày 09/01/2019 của ấp 3 BA là có căn cứ chấp nhận và phù hợp quy định tại 

Điều 463, Điều 466 và Điều 471 của Bộ luật dân sự. Chị T rút yêu cầu khởi kiện 

trả sồ tiền hụi 28.500.000 đồng, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Trƣơng Thị T yêu cầu 

bị đơn anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H trả tiền hụi và tiền vay còn nợ, 

nguyên đơn và bị đơn đều cƣ trú tại: ấp 3 BA, xã NY, huyện AB, tỉnh Kiên Giang 

cho nên đƣợc xác định đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang theo quy định tại 

khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 

 Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các 

văn bản tố tụng cho anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H biết để cho anh B và 

chị H biết có ý kiến về việc chị Trƣơng Thị T yêu cầu anh B và chị H trả số tiền 
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hụi và tiền vay còn nợ nhƣng anh B và chị H không có ý kiến gì và cũng không 

cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, 

ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị B có đơn xin vắng mặt trong 

quá trình giải quyết và xét xử vụ án. Toà án tổ chức và thông báo cho các bên 

đƣơng sự để tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhƣng anh B và chị H vắng 

mặt đến lần thứ hai không có lý do. Nhƣ vậy, đây là thuộc trƣờng hợp không tiến 

hành hoà giải đƣợc theo quy định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà 

án quyết định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa cho anh B và chị H nhƣng anh B và 

chị H vẫn cố tình vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do. Đồng thời, tại phiên 

toà lần thứ hai chị T không yêu cầu hoãn phiên toà. Vì vậy, Toà án tiến hành xét 

xử vụ án vắng mặt anh B, chị H và chị B1 theo quy định tại khoản 2 Điều 227, 

Điều 228, điểm b khoản 1 Điều 238 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 

 Về nội dung vụ án: Xét về hợp đồng góp hụi giữa chị Trƣơng Thị T và 

anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H xác lập hợp đồng bằng lời nói, hụi có lãi 

và có hoa hồng, anh B và chị H có lập danh sách những ngƣời tham gia góp hụi, 

khi lĩnh hụi chị H có ghi số tiền giao và số tiền còn nợ theo quy định tại Điều 471 

Bộ luật dân sự và Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số: 

144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 về họ, hụi, biêu, phƣờng. Đồng 

thời, chị T cho anh B và chị H vay tiền xác lập hợp đồng bằng lời nói, thỏa thuận 

không có lãi là phù hợp theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự. 

 

Xét khởi kiện của chị Trƣơng Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B và chị Tạ 

Thị Thu H trả cho bà tiền hụi chƣa góp là 87.000.000 đồng và trả tiền vay là 

43.000.000 đồng vốn gốc. Hội đồng xét xử thấy rằng, chị T khởi kiện yêu cầu anh 

B và chị H trả tiền hụi chƣa góp và tiền vay vốn gốc còn nợ là phù hợp với lời 

khai của những ngƣời làm chứng anh Dƣơng Thành C, anh Nguyễn Văn H và 

biên bản hòa giải ngày 09/01/2019 của ấp 3 BA, xã NY cùng các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án (Bút lục từ số: 01 đến 06, bút lục số: 08 và từ số: 57 

đến 60 ), có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đồng thời, chị T khởi kiện yêu cầu anh B và chị H trả tiền hụi và tiền vay nhƣng 

từ khi thụ lý vụ án giải quyết đến nay anh B và chị H không có ý kiến gì đối với 

yêu cầu khởi kiện của chị T là có thật và thuộc trƣờng hợp anh B và chị H thừa 

nhận hoặc không phản đối yêu cầu của chị T đƣa ra theo quy định tại khoản 2 

Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

đƣợc có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng 

dân sự, chấp nhận ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên và yêu cầu khởi kiện của chị 

T. Buộc anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H phải có nghĩa vụ trả cho chị 

Trƣơng Thị T 130.000.000 đồng tiền hụi chƣa góp và tiền vay vốn gốc. Trong đó: 

87.000.000 đồng tiền hụi chƣa góp và 43.000.000 đồng tiền vay vốn gốc còn nợ 

theo quy định tại Điều 466, khoản 1 Điều 469 và Điều 471 của Bộ luật dân sự. 
 

Đối với số tiền hụi 28.500.000 đồng, chị Trƣơng Thị T rút lại yêu cầu khởi 

kiện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 
 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trƣờng hợp 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm, đƣợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 

147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, Điều 206, 

điểm c khoản 1 Điều 217, khoản 2 Điều 227, Điều 228, điểm a khoản 1 Điều 238, 

Điều 241, khoản 2 Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Căn cứ vào Điều 463, Điều 466, khoản 1 Điều 469 và Điều 471 của Bộ 

luật dân sự; 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Buộc anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H phải có nghĩa vụ trả cho 

chị Trƣơng Thị T tiền hụi chƣa góp và tiền vay vốn gốc là 130.000.000 đồng 

(Một trăm ba mƣơi triệu đồng). Trong đó: 87.000.000 đồng tiền hụi chƣa góp và 

43.000.000 đồng tiền vay vốn gốc. 



 

 

 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, có đơn yêu cầu của ngƣời đƣợc 

thi hành án nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đủ số 
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tiền nêu trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc 

thi hành án một khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 
 

 Đình chỉ xét xử phần chị Trƣơng Thị T rút yêu cầu khởi kiện đối với số 

tiền hụi 28.500.000 đồng. 

 

 Về án phí: Buộc anh Nguyễn Văn B và chị Tạ Thị Thu H phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm là 6.500.000 đồng (130.000.000 đồng x 5%). 

 

Chị Trƣơng Thị T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho chị 

Trƣơng Thị T tiền tạm ứng án phí đã nộp là 4.212.500 đồng theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0008228 ngày 06/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

 

 Về quyền kháng cáo: Đƣơng sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 31/8/2020. Đƣơng sự vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣ ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 VKSND huyện An Biên; 

 CC THADS huyện An Biên; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: VP, HSVA (Sang). 

 

Trần Văn Thảo 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HÕA THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH 
   

   
      

 

Bản án số: 30/2020/DS-ST 
 

Ngày: 31/8/2020 
 

Về việc“Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÕA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG. 

 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà VÕ THỊ TRÂM. 

 

 Ông LÊ HUỲNH HẢI ĐĂNG. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà PHẠM THỊ NGỌC LAN – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã 

Hòa Thành. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành tham gia phiên tòa: Bà 

 

NGUYỄN LÂM THÖY VI - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 104/2020/TLST-DS ngày 08 tháng 5 năm 2020 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

37/2020/QĐXXST- DS ngày 14 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Chị Vƣơng Thị Kim H, sinh năm 1976 (có mặt). 
 

Địa chỉ: số 413, khu phố LT, phƣờng LTT, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
 

Bị đơn: 
 

 Chị Phan Thị D, sinh năm 1980 (có mặt). 



 

 

 

 Anh Nguyễn Minh TH, sinh năm 1969 (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt); 

Địa chỉ: số 453A, khu phố LC, phƣờng LTT, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 06 tháng 5 năm 2020 và lời trình bày trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn chị Vương Thị Kim H trình bày: 
 

Chị Vƣơng Thị Kim H và vợ cH chị Phan Thị D, anh Nguyễn Minh TH là bạn bè. 

Ngày 29/02/2019 âm lịch, chị D có tham gia 01 dây hụi 25.000.000 đồng/tháng do chị H 

làm chủ thảo, hụi gồm 26 phần, chị D tham gia 01 phần và hốt kỳ đầu tiên nên chị D phải 

đóng lại tiền hụi chết là 25 kỳ. Số tiền hốt hụi là 500.000.000 đồng, trừ tiền cò 10.000.000 

đồng nên chị H giao cho chị D số tiền 490.000.000 đồng, việc chị H giao tiền hốt hụi cho 

chị D có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi chị D đóng hụi đầy đủ cho chị H đến tháng 02/2020 

âm lịch thì chị D bị công an bắt tạm giam về hành vi đánh bạc nên không đóng hụi cho chị 

H nữa, chị H có gặp anh TH chồng chị D yêu cầu tiếp tục đóng hụi cho chị H thì anh TH nói 

để chị D về đóng. Chị D đóng đến tháng 02/2020 là đƣợc 11 kỳ hụi chết, còn nợ lại chị H 14 

kỳ hụi chết với số tiền là 14 kỳ x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng. Việc chơi hụi là 

giữa chị H với chị D nhƣng anh TH có biết và anh TH cũng có đóng hụi chết cho chị H. Nay 

chị H yêu cầu vợ chồng anh TH, chị D cùng có nghĩ vụ trả cho chị H số tiền nợ hụi là 

350.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, chị D đã vi phạm nghĩa vụ đóng hụi với chị H là 

06 kỳ hụi chết, còn lại 08 kỳ chƣa đến hạn nên chị H yêu cầu tính lãi theo quy định của pháp 

luật từ ngày 29/02/2020 âm lịch cho đến khi tòa án giải quyết vụ án xong theo mức lãi suất 

là 10%/năm đối với số tiền đóng hụi mà chị D vi phạm nghĩa vụ đóng hụi đối với chị H. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện của khoản tiền vay 20.000.000 đồng, chị H đã tự nguyện 

rút lại 01 phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu tòa án giải quyết trong vụ án này. Ngoài 

ra, chị H không còn yêu cầu nào khác. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại biên bản lấy lời khai ngày 07/5/2020 và tại 

phiên tòa, bị đơn chị Phan Thị D trình bày: 
 

Chị D và anh TH là vợ chồng, chị D và chị H không có quan hệ họ hàng, biết nhau 

do chị D có chơi hụi do chị H làm chủ thảo. Cụ thể, chị D tham gia dây hụi 25.000.000 

đồng/tháng và hốt kỳ đầu tiên, nhận tiền hốt hụi là 500.000.000 đồng, trừ tiền cò 10.000.000 

đồng, còn lại là 490.000.000 đồng, việc chị D nhận tiền hốt hụi từ chị H có làm giấy tờ. Chị 

D phải có nghĩa vụ đóng lại cho chị H 25 kỳ hụi chết, mỗi tháng 25.000.000 đồng. Từ khi 

hốt hụi, chị D đóng hụi đầy đủ cho chị H đến tháng 02/2020 âm lịch thì chị D bị bắt về hành 
 

 đánh bạc nên không tiếp tục đóng hụi cho chị H cho đến nay. Hiện tại chị D đã đóng đƣợc 

11 kỳ hụi chết, còn nợ chị H 14 lần hụi chết x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng. 
 

Chị D hốt hụi của chị H cho ngƣời khác vay lại để hƣởng chênh lệch tiền lời nhƣng 

lại bị ngƣời khác giựt nợ. Trong gia đình, chị D là ngƣời quản lý chi tiêu, anh TH chỉ biết 

mỗi tháng chị D phải đóng hụi chết cho chị H số tiền 25.000.000 đồng chứ anh TH không 

biết việc chơi hụi giữa chị và với chị H. Tuy nhiên, anh TH và chị D thừa nhận đây là nợ 

chung của vợ chồng. 
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Đối với số nợ 20.000.000 đồng chị H yêu cầu thì chị D không đồng ý trả, vì chị D có 

vay của chị H 85.000.000 đồng và đã trả xong, giữa chị D không còn nợ tiền vay của chị H, 

chị H đã rút lại yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng thì chị D đồng ý. 
 

Nay chị H yêu cầu vợ chồng anh TH, chị D cùng có nghĩa vụ trả cho chị H số tiền nợ 

hụi là 350.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định của pháp luật từ ngày 29/02/2020 âm lịch 

cho đến khi tòa án giải quyết vụ án xong theo mức lãi suất là 10%/năm đối với số tiền đóng 

hụi mà chị D vi phạm nghĩa vụ đóng hụi đối với chị H thì chị H đồng ý. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 01/6/2020, bị đơn anh Nguyễn Minh TH trình bày: 
 

Anh TH và chị D là vợ chồng, vợ chồng anh TH và chị H không có quan hệ họ hàng, 

biết nhau do cùng xóm, chị D và chị H có chơi hụi chung với nhau. Anh TH biết việc chị D 

có chơi hụi của chị H và còn nợ tiền hụi của chị H nhƣng cụ thể bao nhiêu anh TH không 

biết chính xác, anh TH biết 01 tháng đóng hụi chết là 25.000.000 đồng vì trƣớc đây chị D có 

nhờ anh đóng hụi chết 01 lần, lần đó anh đóng hụi chết cho chồng của chị H. Tháng 02/2020 

âm lịch, chị D bị bắt về hành vi đánh bạc, chị H có gặp anh TH yêu cầu đóng hụi cho chị H 

thì anh TH trả lời không biết số nợ bao nhiêu, chờ chị D ra tù về đóng nhƣng chị H không 

đồng ý. 
 

Anh TH chỉ biết chị H và chị D chơi hụi với nhau, còn việc vay mƣợn tiền thì anh 

không biết, trƣờng hợp chị D xác định số tiền nợ chị H bao nhiêu thì anh TH thừa nhận là 

nợ chung của vợ chồng và đồng ý cùng chị D trả nợ cho chị H. 
 

Ngoài ra, các đƣơng sự không còn trình bày gì thêm. 
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành trình bày: 
 

Về thủ tục tố tụng: 
 

Hội đồng xét xử và các bên đƣơng sự đã thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng đúng 

theo quy định của pháp luật. Bị đơn anh Nguyễn Minh TH có đơn đề nghị giải quyết vắng 

mặt nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt anh TH là đúng quy định pháp luật. 
 

Về nội dung vụ án: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vƣơng Thị Kim H đối với chị Phan Thị D và 

anh Nguyễn Minh TH. Buộc chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH cùng có nghĩa vụ trả 

cho chị H số tiền 350.000.000 đồng. Tính tiền lãi theo quy định của pháp luật. Chị D và anh 

TH phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Về thủ tục tố tụng: 
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Bị đơn anh Nguyễn Minh TH có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt nên Hội đồng xét 

xử quyết định xét xử vắng mặt anh TH là phù hợp quy định tại Điều 227 và Điều 228 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 
 

Theo đơn khởi kiện, chị H yêu cầu tòa án giải quyết đối với số tiền nợ vay 

20.000.000 đồng và nợ hụi số tiền 350.000.000 đồng. Ngày 10/8/2020, chị H có đơn rút lại 

yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử đình chỉ giải 

quyết đối với yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng là phù hợp với quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

Về nội dung vụ án: 
 

 Về quan hệ tranh chấp: Chị H là chủ hụi, chị D có tham gia hụi do chị H làm chủ 

thảo, đã hốt hụi và đóng hụi chết đến tháng 02/2020 âm lịch, chị D còn nợ chị H 14 lần hụi 

chết x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng thì không đóng nữa nên hai bên phát sinh tranh 

chấp, đây là tranh chấp hợp đồng góp hụi đƣợc quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự. 

 

 Trong quá trình làm việc và tại phiên tòa, chị H và chị D thống nhất thừa nhận 

chị D còn nợ chị H 14 lần hụi chết với số tiền là 350.000.000 đồng, phù hợp với giấy đăng 

hụi ngày 29/02/2019 âm lịch. Chị D đồng ý trả số tiền nợ hụi 350.000.000 đồng cho chị H 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Tại biên bản lấy lời khai ngày 01/6/2020, anh TH thừa nhận 

khoản nợ đối với chị H là nợ chung của vợ chồng và đồng ý cùng chị D trả nợ. Do đó, có 

căn cứ khẳng định số tiền nợ hụi 350.000.000 đồng là nợ chung của vợ chồng chị H, anh TH 

là phù hợp với quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình. 

 

 Tại phiên tòa, chị H yêu cầu tính lãi của số tiền mà chị D đã vi phạm nghĩa vụ 

đóng hụi từ ngày 29/02/2020 âm lịch nhằm ngày 22/3/2020 dƣơng lịch cho đến khi Tòa án 

xét xử xong vụ án (ngày 31/8/2020), chị D đồng ý nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Tiền lãi 

đƣợc tính nhƣ sau: 
 

 Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 22/4/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 25.000.000 đồng x 10%/năm = 208.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/4/2020 đến ngày 22/5/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 50.000.000 đồng x 10%/năm = 417.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/5/2020 đến ngày 22/6/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 75.000.000 đồng x 10%/năm = 625.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 22/7/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 100.000.000 đồng x 10%/năm = 833.000 đồng. 

 



 

 

 Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 22/8/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 125.000.000 đồng x 10%/năm = 1.042.000 đồng. 
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 Từ ngày 22/8/2020 đến ngày 31/8/2020, là 09 ngày, số tiền lãi của số tiền vi phạm 

nghĩa vụ phải chịu lãi là 125.000.000 đồng x 10%/năm x 09 ngày = 312.000 đồng. 
 

Tổng cộng tiền lãi là: 208.000 đồng + 417.000 đồng + 625.000 đồng + 833.000 đồng 
 

 1.042.000 đồng + 312.000 đồng = 3.437.000 đồng. 

 

 Do đó, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị H đối với chị D và anh TH. 

Buộc chị D và anh TH cùng có nghĩa vụ trả cho chị H số tiền: 350.000.000 đồng và tiền lãi 

là 3.437.000 đồng, tổng cộng là 353.437.000 đồng. 

 

 Về án phí: Chị D và anh TH phải chịu 353.437.000 đồng x 5% = 17.671.850 

 

đồng, đƣợc làm tròn là 17.672.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng Điều 471; Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vƣơng Thị Kim H đối với chị Phan Thị D 

và anh Nguyễn Minh TH. 
 

Buộc chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH cùng có nghĩa vụ trả cho chị Vƣơng 

Thị Kim H số tiền 353.437.000 đồng (Ba trăm năm mƣơi ba triệu, bốn trăm ba mƣơi bảy 

ngàn đồng). 
 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được theo quy định tại Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 
 

 Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của chị H đối với số tiền nợ vay 20.000.000 

đồng (Hai mƣơi triệu đồng). 
 

Chị H có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đối với số tiền nợ vay 

20.000.000 đồng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

 Về án phí: Chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH phải chịu 17.672.000 đồng 

(Mƣời bảy triệu, sáu trăm bảy mƣơi hai ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
 



 

 

Hoàn trả cho chị Vƣơng Thị Kim H số tiền tạm ứng án phí 9.250.000 đồng (Chín 

triệu, hai trăm năm mƣơi ngàn đồng) theo biên lai thu số 0008695 ngày 07/5/2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa THận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 
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theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án 

tuyên án. Riêng các đƣơng sự vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND thị xã Hòa Thành; 

 Chi cục THA DS thị xã Hòa Thành; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ vụ án; 

 

 Lƣu tập án. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HÕA THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH 
   

   
      

 

Bản án số: 30/2020/DS-ST 
 

Ngày: 31/8/2020 
 

Về việc“Tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 
 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÕA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG. 

 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà VÕ THỊ TRÂM. 

 

 Ông LÊ HUỲNH HẢI ĐĂNG. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà PHẠM THỊ NGỌC LAN – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã 

Hòa Thành. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành tham gia phiên tòa: Bà 

 

NGUYỄN LÂM THÖY VI - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 104/2020/TLST-DS ngày 08 tháng 5 năm 2020 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

37/2020/QĐXXST- DS ngày 14 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Chị Vƣơng Thị Kim H, sinh năm 1976 (có mặt). 
 

Địa chỉ: số 413, khu phố LT, phƣờng LTT, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
 

Bị đơn: 
 

 Chị Phan Thị D, sinh năm 1980 (có mặt). 



 

 

 

 Anh Nguyễn Minh TH, sinh năm 1969 (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt); 

Địa chỉ: số 453A, khu phố LC, phƣờng LTT, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 06 tháng 5 năm 2020 và lời trình bày trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn chị Vương Thị Kim H trình bày: 
 

Chị Vƣơng Thị Kim H và vợ cH chị Phan Thị D, anh Nguyễn Minh TH là bạn bè. 

Ngày 29/02/2019 âm lịch, chị D có tham gia 01 dây hụi 25.000.000 đồng/tháng do chị H 

làm chủ thảo, hụi gồm 26 phần, chị D tham gia 01 phần và hốt kỳ đầu tiên nên chị D phải 

đóng lại tiền hụi chết là 25 kỳ. Số tiền hốt hụi là 500.000.000 đồng, trừ tiền cò 10.000.000 

đồng nên chị H giao cho chị D số tiền 490.000.000 đồng, việc chị H giao tiền hốt hụi cho 

chị D có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi chị D đóng hụi đầy đủ cho chị H đến tháng 02/2020 

âm lịch thì chị D bị công an bắt tạm giam về hành vi đánh bạc nên không đóng hụi cho chị 

H nữa, chị H có gặp anh TH chồng chị D yêu cầu tiếp tục đóng hụi cho chị H thì anh TH nói 

để chị D về đóng. Chị D đóng đến tháng 02/2020 là đƣợc 11 kỳ hụi chết, còn nợ lại chị H 14 

kỳ hụi chết với số tiền là 14 kỳ x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng. Việc chơi hụi là 

giữa chị H với chị D nhƣng anh TH có biết và anh TH cũng có đóng hụi chết cho chị H. Nay 

chị H yêu cầu vợ chồng anh TH, chị D cùng có nghĩ vụ trả cho chị H số tiền nợ hụi là 

350.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, chị D đã vi phạm nghĩa vụ đóng hụi với chị H là 

06 kỳ hụi chết, còn lại 08 kỳ chƣa đến hạn nên chị H yêu cầu tính lãi theo quy định của pháp 

luật từ ngày 29/02/2020 âm lịch cho đến khi tòa án giải quyết vụ án xong theo mức lãi suất 

là 10%/năm đối với số tiền đóng hụi mà chị D vi phạm nghĩa vụ đóng hụi đối với chị H. 
 

Đối với yêu cầu khởi kiện của khoản tiền vay 20.000.000 đồng, chị H đã tự nguyện 

rút lại 01 phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu tòa án giải quyết trong vụ án này. Ngoài 

ra, chị H không còn yêu cầu nào khác. 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại biên bản lấy lời khai ngày 07/5/2020 và tại 

phiên tòa, bị đơn chị Phan Thị D trình bày: 
 

Chị D và anh TH là vợ chồng, chị D và chị H không có quan hệ họ hàng, biết nhau 

do chị D có chơi hụi do chị H làm chủ thảo. Cụ thể, chị D tham gia dây hụi 25.000.000 

đồng/tháng và hốt kỳ đầu tiên, nhận tiền hốt hụi là 500.000.000 đồng, trừ tiền cò 10.000.000 

đồng, còn lại là 490.000.000 đồng, việc chị D nhận tiền hốt hụi từ chị H có làm giấy tờ. Chị 

D phải có nghĩa vụ đóng lại cho chị H 25 kỳ hụi chết, mỗi tháng 25.000.000 đồng. Từ khi 

hốt hụi, chị D đóng hụi đầy đủ cho chị H đến tháng 02/2020 âm lịch thì chị D bị bắt về hành 
 

 đánh bạc nên không tiếp tục đóng hụi cho chị H cho đến nay. Hiện tại chị D đã đóng đƣợc 

11 kỳ hụi chết, còn nợ chị H 14 lần hụi chết x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng. 
 

Chị D hốt hụi của chị H cho ngƣời khác vay lại để hƣởng chênh lệch tiền lời nhƣng 

lại bị ngƣời khác giựt nợ. Trong gia đình, chị D là ngƣời quản lý chi tiêu, anh TH chỉ biết 

mỗi tháng chị D phải đóng hụi chết cho chị H số tiền 25.000.000 đồng chứ anh TH không 

biết việc chơi hụi giữa chị và với chị H. Tuy nhiên, anh TH và chị D thừa nhận đây là nợ 

chung của vợ chồng. 
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Đối với số nợ 20.000.000 đồng chị H yêu cầu thì chị D không đồng ý trả, vì chị D có 

vay của chị H 85.000.000 đồng và đã trả xong, giữa chị D không còn nợ tiền vay của chị H, 

chị H đã rút lại yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng thì chị D đồng ý. 
 

Nay chị H yêu cầu vợ chồng anh TH, chị D cùng có nghĩa vụ trả cho chị H số tiền nợ 

hụi là 350.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định của pháp luật từ ngày 29/02/2020 âm lịch 

cho đến khi tòa án giải quyết vụ án xong theo mức lãi suất là 10%/năm đối với số tiền đóng 

hụi mà chị D vi phạm nghĩa vụ đóng hụi đối với chị H thì chị H đồng ý. 
 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 01/6/2020, bị đơn anh Nguyễn Minh TH trình bày: 
 

Anh TH và chị D là vợ chồng, vợ chồng anh TH và chị H không có quan hệ họ hàng, 

biết nhau do cùng xóm, chị D và chị H có chơi hụi chung với nhau. Anh TH biết việc chị D 

có chơi hụi của chị H và còn nợ tiền hụi của chị H nhƣng cụ thể bao nhiêu anh TH không 

biết chính xác, anh TH biết 01 tháng đóng hụi chết là 25.000.000 đồng vì trƣớc đây chị D có 

nhờ anh đóng hụi chết 01 lần, lần đó anh đóng hụi chết cho chồng của chị H. Tháng 02/2020 

âm lịch, chị D bị bắt về hành vi đánh bạc, chị H có gặp anh TH yêu cầu đóng hụi cho chị H 

thì anh TH trả lời không biết số nợ bao nhiêu, chờ chị D ra tù về đóng nhƣng chị H không 

đồng ý. 
 

Anh TH chỉ biết chị H và chị D chơi hụi với nhau, còn việc vay mƣợn tiền thì anh 

không biết, trƣờng hợp chị D xác định số tiền nợ chị H bao nhiêu thì anh TH thừa nhận là 

nợ chung của vợ chồng và đồng ý cùng chị D trả nợ cho chị H. 
 

Ngoài ra, các đƣơng sự không còn trình bày gì thêm. 
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành trình bày: 
 

Về thủ tục tố tụng: 
 

Hội đồng xét xử và các bên đƣơng sự đã thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng đúng 

theo quy định của pháp luật. Bị đơn anh Nguyễn Minh TH có đơn đề nghị giải quyết vắng 

mặt nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt anh TH là đúng quy định pháp luật. 
 

Về nội dung vụ án: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vƣơng Thị Kim H đối với chị Phan Thị D và 

anh Nguyễn Minh TH. Buộc chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH cùng có nghĩa vụ trả 

cho chị H số tiền 350.000.000 đồng. Tính tiền lãi theo quy định của pháp luật. Chị D và anh 

TH phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Về thủ tục tố tụng: 
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Bị đơn anh Nguyễn Minh TH có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt nên Hội đồng xét 

xử quyết định xét xử vắng mặt anh TH là phù hợp quy định tại Điều 227 và Điều 228 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 
 

Theo đơn khởi kiện, chị H yêu cầu tòa án giải quyết đối với số tiền nợ vay 

20.000.000 đồng và nợ hụi số tiền 350.000.000 đồng. Ngày 10/8/2020, chị H có đơn rút lại 

yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử đình chỉ giải 

quyết đối với yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ vay 20.000.000 đồng là phù hợp với quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

Về nội dung vụ án: 
 

 Về quan hệ tranh chấp: Chị H là chủ hụi, chị D có tham gia hụi do chị H làm chủ 

thảo, đã hốt hụi và đóng hụi chết đến tháng 02/2020 âm lịch, chị D còn nợ chị H 14 lần hụi 

chết x 25.000.000 đồng = 350.000.000 đồng thì không đóng nữa nên hai bên phát sinh tranh 

chấp, đây là tranh chấp hợp đồng góp hụi đƣợc quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự. 

 

 Trong quá trình làm việc và tại phiên tòa, chị H và chị D thống nhất thừa nhận 

chị D còn nợ chị H 14 lần hụi chết với số tiền là 350.000.000 đồng, phù hợp với giấy đăng 

hụi ngày 29/02/2019 âm lịch. Chị D đồng ý trả số tiền nợ hụi 350.000.000 đồng cho chị H 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Tại biên bản lấy lời khai ngày 01/6/2020, anh TH thừa nhận 

khoản nợ đối với chị H là nợ chung của vợ chồng và đồng ý cùng chị D trả nợ. Do đó, có 

căn cứ khẳng định số tiền nợ hụi 350.000.000 đồng là nợ chung của vợ chồng chị H, anh TH 

là phù hợp với quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình. 

 

 Tại phiên tòa, chị H yêu cầu tính lãi của số tiền mà chị D đã vi phạm nghĩa vụ 

đóng hụi từ ngày 29/02/2020 âm lịch nhằm ngày 22/3/2020 dƣơng lịch cho đến khi Tòa án 

xét xử xong vụ án (ngày 31/8/2020), chị D đồng ý nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Tiền lãi 

đƣợc tính nhƣ sau: 
 

 Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 22/4/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 25.000.000 đồng x 10%/năm = 208.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/4/2020 đến ngày 22/5/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 50.000.000 đồng x 10%/năm = 417.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/5/2020 đến ngày 22/6/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 75.000.000 đồng x 10%/năm = 625.000 đồng. 

 

 Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 22/7/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 100.000.000 đồng x 10%/năm = 833.000 đồng. 

 



 

 

 Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 22/8/2020, số tiền lãi của số tiền vi phạm nghĩa vụ 

phải chịu lãi là 125.000.000 đồng x 10%/năm = 1.042.000 đồng. 
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 Từ ngày 22/8/2020 đến ngày 31/8/2020, là 09 ngày, số tiền lãi của số tiền vi phạm 

nghĩa vụ phải chịu lãi là 125.000.000 đồng x 10%/năm x 09 ngày = 312.000 đồng. 
 

Tổng cộng tiền lãi là: 208.000 đồng + 417.000 đồng + 625.000 đồng + 833.000 đồng 
 

 1.042.000 đồng + 312.000 đồng = 3.437.000 đồng. 

 

 Do đó, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị H đối với chị D và anh TH. 

Buộc chị D và anh TH cùng có nghĩa vụ trả cho chị H số tiền: 350.000.000 đồng và tiền lãi 

là 3.437.000 đồng, tổng cộng là 353.437.000 đồng. 

 

 Về án phí: Chị D và anh TH phải chịu 353.437.000 đồng x 5% = 17.671.850 

 

đồng, đƣợc làm tròn là 17.672.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng Điều 471; Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vƣơng Thị Kim H đối với chị Phan Thị D 

và anh Nguyễn Minh TH. 
 

Buộc chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH cùng có nghĩa vụ trả cho chị Vƣơng 

Thị Kim H số tiền 353.437.000 đồng (Ba trăm năm mƣơi ba triệu, bốn trăm ba mƣơi bảy 

ngàn đồng). 
 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được theo quy định tại Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 
 

 Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của chị H đối với số tiền nợ vay 20.000.000 

đồng (Hai mƣơi triệu đồng). 
 

Chị H có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đối với số tiền nợ vay 

20.000.000 đồng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

 Về án phí: Chị Phan Thị D và anh Nguyễn Minh TH phải chịu 17.672.000 đồng 

(Mƣời bảy triệu, sáu trăm bảy mƣơi hai ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
 



 

 

Hoàn trả cho chị Vƣơng Thị Kim H số tiền tạm ứng án phí 9.250.000 đồng (Chín 

triệu, hai trăm năm mƣơi ngàn đồng) theo biên lai thu số 0008695 ngày 07/5/2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa THận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 
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theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án 

tuyên án. Riêng các đƣơng sự vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND tỉnh Tây Ninh; 

 VKSND thị xã Hòa Thành; 

 Chi cục THA DS thị xã Hòa Thành; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ vụ án; 

 

 Lƣu tập án. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƢỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 28/2020/DS-PT 

Ngày: 16-3-2020 
 

V/v “Tranh chấp Hụi” 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Th ph n - h t a phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga - Các Th ph 

n: Ông Vũ Hoàng Linh Ông Phạm Tiến Hiệp 
 

- Th phi n t a: Bà B i Thị Duyến -Th T a án nhân dân tỉnh Bình 
 

Ph  ớc. 
 

- Đại diện Viện iể s t nhân dân tỉnh Bình Ph  ớc tham gia phiên tòa: 
 

Ông Hà Văn Chuyên - Kiểm sát viên. 
 

Trong các ngày 28/02/2020 và ngày 16/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân 
 

tỉnh Bình Ph  ớc xét xử ph c thẩm công hai vụ án dân s ph c thẩm thụ l số: 
 

05/2020/TLPT-DS ngày 13 tháng 01 năm 2020 về việc: “Tranh chấp Hụi” theo 
 

Quyết định đ a vụ án ra xét xử ph c thẩm số: 18/2020/QĐXX-PT ngày 17 tháng 

02 năm 2020, giữa các đ ơng s : 
 

 Nguyên đơn: Bà Phạm Thị U, sinh năm 1970 
 

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Ph  ớc. (Có mặt) 
 

Ng  ời đại diện của nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức D, sinh năm 1974 Địa 
 

chỉ: Khu phố X, ph  ờng T, thị xã Đ, tỉnh Bình Ph  ớc.(Vắng mặt) 
 

2.Bị đơn: Bà V  ơng Thị L, sinh năm 1959 
 

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Đ, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Ph  ớc. (Vắng mặt) 
 



 

 

Ng  ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông V  ơng Khánh Ph, sinh năm 
 

1961 
 

Địa chỉ: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 
 

 Ng  ời  háng cáo: Bị đơn  à V  ơng Thị L 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 

 Nguyên đơn Bà Phạm Thị U trình bày: 
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Bà Phạm Thị U và Bà V ơng Thị L là chỗ quan hệ quen biết lâu năm. Vào 

năm 2017, Bà L biết Bà Phạm Thị U tổ chức chơi hụi (hình thức góp tiền vào để 

xoay tua vốn làm ăn) nên tham gia. 
 

Ngày 25/02/2017, Bà Phạm Thị U mở dây hụi 17 chân, mỗi chân hụi là 

1.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 03 chân. Bà L đóng đ ợc 13 lần thì 

xin hốt hụi và 4 lần còn lại (4 tháng x 1.000.000 đồng x 3 = 12.000.000 đồng) 

Bà L hông đóng hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 25/02/2017, Bà Phạm Thị U mở dây hụi 17 chân, mỗi chân hụi là 

2.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 04 chân. Bà L đóng đ ợc 13 lần thì 

xin hốt và 4 lần còn lại (4 tháng x 2.000.000đ x 4 = 32.000.000 đồng) Bà L 
 

hông đóng hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 28/06/2017, Bà Phạm Thị U mở dây hụi 15 chân, mỗi chân hụi là 

1.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 02 chân. Bà L đóng đ ợc 9 lần thì xin 

hốt hụi và 6 lần còn lại (6 tháng x 1.000.000 đồng x 2 = 12.000.000 đồng) Bà L 
 

hông đóng hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 28/06/2017, Bà Phạm Thị U mở dây hụi 15 chân, mỗi chân hụi là 

2.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 02 chân. Bà L đóng đ ợc 9 lần thì xin 

hốt hụi và 6 lần còn lại (6 tháng x 2.000.000 đồng x 2 = 24.000.000 đồng) Bà L 
 

hông đóng tiền hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 15/12/2017, Bà Phạm Thị U mở dây hụi 16 chân, mỗi chân hụi là 

1.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 01 chân. Bà L đóng đ ợc 3 lần thì xin 

hốt hụi và 13 lần còn lại (13 tháng x 1.000.000 đồng x 1 = 13.000.000 đồng) Bà 

L không tiếp tục đóng tiền hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 15/12/2017 Bà Phạm Thị U mở dây hụi 16 chân, mỗi chân là 

2.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 04 chân. Bà L đóng đ ợc 3 lần thì xin 

hốt hụi và 13 lần còn lại (13 tháng x 2.000.000 đồng x 4 = 104.000.000 đồng) 

Bà L không tiếp tục đóng tiền hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Ngày 15/12/2017 Bà Phạm Thị U mở dây hụi 16 chân, mỗi chân là 

3.000.000 đồng/tháng, trong đó Bà L chơi 01 chân. Bà L đóng đ ợc 3 lần thì xin 

hốt hụi và 13 lần còn lại (13 tháng x 3.000.000 đồng x 1 = 39.000.000 đồng) Bà 

L không tiếp tục đóng tiền hụi cho Bà Phạm Thị U. 
 

Sau nhiều lần liên tục Bà L không tiếp tục đóng tiền hụi cho Bà Phạm Thị 
 

U, thì Bà Phạm Thị U có gọi điện và đến nhà yêu cầu Bà L tiếp tục đóng tiền thì 



 

 

 

Bà Phạm Thị U và Bà L có chốt lại số tiền ch  a đóng là 236.000.000 đồng. 
 

Khoảng tháng 6/2018, thì Bà L đóng cho Bà Phạm Thị U số tiền 

27.000.000 đồng và còn lại 209.000.000 đồng, sau đó Bà L còn thiếu nợ Bà 
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Phạm Thị U thêm 2.000.000 đồng tiền mua thức ắn (Thịt, gạo, rau,….) và hai 
 

bên thống nhất số tiền Bà L còn thiếu nợ bà U là 211.000.000 đồng. 
 

Sau khi chốt nợ, Bà Phạm Thị U đã nhiều lần yêu cầu Bà L thanh toán số 

tiền trên thì Bà L tìm cách né tránh, chây ỳ không chịu trả nợ. Do vậy, Bà Phạm 

Thị U khởi kiện yêu cầu Bà V ơng Thị L trả cho Bà Phạm Thị U số tiền 

211.000.000 đồng và không yêu cầu tính lãi. 
 

Quá trình chuẩn bị xét xử, Bà Phạm Thị U rút yêu cầu khởi kiện đối với số 

tiền 2.000.000 đồng mà Bà L nợ tiền mua thức ăn của Bà Phạm Thị U, chỉ yêu 

cầu Bà V ơng Thị L hoàn trả số tiền 209.000.000 đồng tiền nợ hụi ch a đóng 

trong năm 2017-2018. 
 

 Bị đơn Bà Vương Thị L và người đại diện trình bày: 
 

Bà V ơng Thị L thừa nhận từ năm 2014 đến năm 2018, Bà V ơng Thị L 

tham gia các dây hụi do Bà Phạm Thị U làm chủ hụi, thuộc tr ờng hợp hụi có lãi, 

số dây hụi tham gia Bà V ơng Thị L không nhớ, số tiền tham gia thấp nhất là 

1.000.000 đồng, còn cao nhất là bao nhiêu Bà V ơng Thị L không nhớ; số tiền, 

số lần hốt hụi bao nhiêu Bà V ơng Thị L không nhớ; số chân hụi tham gia 
 

mỗi dây bao nhiêu Bà V ơng Thị L cũng hông nhớ nh ng Bà V ơng Thị L khẳng 

định số tiền Hụi phải đóng hàng tháng cho Bà Phạm Thị U thì Bà V ơng Thị L 

đã đóng đầy đủ, không còn thiếu tháng nào. Do đó, Bà Phạm Thị U khởi kiện 

yêu cầu Bà V ơng Thị L phải trả 209.000.000 đồng tiền nợ hụi còn thiếu 
 

thì Bà V  ơng Thị L hông đồng ý trả nợ vì Bà V  ơng Thị L khẳng định không 
 

còn nợ Bà Phạm Thị U. 
 

Tại bản n dân sự sơ th số 26/2019/DS-ST ngày 01/11/2019 c a T a n 
 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Ph  ớc, uy t nh 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Phạm Thị U. 
 

Buộc Bà V  ơng Thị L phải trả cho Bà Phạm Thị U số tiền hụi còn nợ lại 
 

năm 2017-2018 Bà V  ơng Thị L ch  a góp là 209.000.000 đồng. 
 

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Bà Phạm Thị U khởi kiện Bà V  ơng Thị L 
 

đối với số tiền 2.000.000 đồng tiền mua thức ăn c n nợ lại.  

Ngoài ra, Bản án dân s sơ thẩm c n tuyên về phần án phí, nghĩa vụ thi 



 

 

hành án và quyền háng cáo của các đ  ơng s  .   

Ngày 11/11/2019, ị đơn Bà V  ơng Thị L có đơn háng cáo đề nghị T a 

án  cấp  ph c  thẩm  sửa ản án  dân  s sơ  thẩm  số 26/2019/DS-ST ngày 

01/11/2019 của T a án nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Ph ớc theo h  ớng hông 

chấp nhận yêu cầu hởi iện của nguyên đơn đối với số tiền 209.000.000 đồng, 
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Bà L chỉ thừa nhận có nợ của nguyên đơn số tiền 75.000.000 đồng nh ng Bà L 

đã trả hết rồi. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay nguyên đơn Bà Phạm Thị U và ng ời đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn thống nhất thỏa thuận đ ợc với nhau về số nợ gốc 
 

và ph  ơng thức trả nợ nh sau: 
 

Về tiền nợ hụi: Bị đơn Bà V ơng Thị L còn nợ nguyên đơn Bà Phạm Thị U 

số tiền hụi ch a góp là 209.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín triệu đồng). 
 

Ph ơng thức trả nợ: Tại phiên tòa ng ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

Bà V ơng Thị L thanh toán cho nguyên đơn Bà Phạm Thị U số tiền 
 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), nguyên đơn Bà Phạm Thị U đồng ý 

nhận số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và không yêu cầu Bà L 

phải trả số tiền còn lại. 
 

Về án phí dân s sơ thẩm: Các ên đ  ơng s thống nhất thỏa thuận bị đơn 
 

chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 
 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Hội 
 

đồng  xét xử phúc thẩm, Thẩm phán, Th , ng  ời tham gia tố tụng đã tuân thủ 
 

đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân s  . 
 

Về đ  ờng lối giải quyết vụ án: Thống nhất theo thỏa thuận của các bên 
 

 ơng s  . Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, 
 

Sửa bản án sơ thẩm theo h ớng công nhận s thỏa thuận của các ên đ ơng s tại 

phiên tòa về số tiền nợ hụi và ph ơng thức trả nợ. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đ ợc xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng: 
 

Tại phiên tòa nguyên đơn và ng ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn đã t 

thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án nh sau: 
 



 

 

Bị đơn Bà V ơng Thị L thừa nhận có tham gia chơi hụi do nguyên đơn Bà 

Phạm Thị U làm chủ hụi từ năm 2014 đến năm 2018; Bà V ơng Thị L đã đ ợc 

lãnh tiền hụi của các dây hụi tham gia nh ng sau đó hông tiếp tục đóng tiền chơi 

hụi tiếp theo nên còn nợ Bà Phạm Thị U số tiền 209.000.000 đồng (Hai trăm lẻ 

chín triệu đồng). 
 

Ph ơng thức trả nợ: Tại phiên tòa, ng ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

Bà V ơng Thị L đồng ý thanh toán ngay cho nguyên đơn Phạm Thị Út số tiền 
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100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), nguyên đơn Bà Phạm Thị U đồng ý 

nhận số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) này và không yêu cầu Bà 

L phải trả số tiền còn lại và yêu cầu Tòa án không tiếp tục giải quyết vụ án (việc 

giao nhận do các ên đ ơng s t th c hiện và t chịu trách nhiệm về việc giao, 
 

nhận tiền này). 
 

Về án phí dân s  : Các ên đ  ơng s thống nhất thỏa thuận bị đơn chịu án 
 

phí theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Luật ng ời 

cao tuổi; điểm đ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy an th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Bà V ơng Thị L là ng ời cao tuổi nên Bà L 

đ ợc miễn án phí theo quy định của pháp luật. 
 

Xét thấy, việc thỏa thuận của các ên đ  ơng s tại phiên tòa phúc thẩm là 
 

hoàn toàn t nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và hông trái đạo đức xã 

hội. Do đó, cần công nhận s thỏa thuận của nguyên đơn Bà Phạm Thị U và ng ời 

đại diện theo ủy quyền của bị đơn Bà V ơng Thị L, sửa Bản án dân s sơ 
 

thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 01/11/2019 của T a án nhân dân huyện Đ, tỉnh 

Bình Ph ớc. 
 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Ph ớc là có căn 

cứ đ ợc chấp nhận. 
 

Về án phí dân s phúc thẩm: Bị đơn Bà V ơng Thị L không phải chịu theo 

quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ vào Điều 300, khoản 2 Điều 308, 309, Điều 147 của Bộ luật Tố 

tụng dân s năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy an Th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản 

lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Chấp nhận một phần yêu cầu háng cáo của ị đơn Bà V  ơng Thị L. 
 

Sửa Bản án dân s sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 01/11/2019 của T a án 
 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Bình Ph  ớc. 
 



 

 

Công nhận s thỏa thuận của các đ  ơng s nguyên đơn Bà Phạm Thị U và 
 

ng  ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn Bà V  ơng Thị L với nội dung nh  sau: 

Tại phiên t a, ng  ời đại diện theo ủy quyền của bị đơn Bà V  ơng Thị L thanh 

toán ngay cho nguyên đơn Bà Phạm Thị U số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm 

triệu đồng), nguyên đơn Bà Phạm Thị U đồng ý nhận số tiền 100.000.000 
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đồng (Một trăm triệu đồng) này và không yêu cầu Bà L phải trả số tiền còn lại 

và yêu cầu Tòa án không tiếp tục giải quyết vụ án (việc giao nhận do các bên đ 

ơng s t th c hiện và t chịu trách nhiệm về việc giao, nhận tiền này). 
 

Về án phí dân s  : Miễn án phí dân s sơ thẩm cho Bà V  ơng Thị L. 
 

Chi cục Thi hành án dân s huyện Đ, tỉnh Bình Ph ớc hoàn lại cho nguyên 

đơn Bà Phạm Thị U số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.275.000 đồng (Năm triệu 

hai trăm ảy m ơi lăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0010575 ngày 13/12/2018. 
 

Án phí dân s ph c thẩm: Bà V ơng Thị L không phải chịu. Hoàn trả lại cho 

Bà L số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí Bà L đã nộp 

theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0011243, ngày 22/11/2019 của 

Chi cục Thi hành án dân s huyện Đ, tỉnh Bình Ph ớc. 
 

Bản án phúc th  m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Bình Ph ớc; 

 

 Chi cục THADS huyện Đ; 

 TAND huyện Đ; 

 Các đ ơng s ; 

 

 L u: HSVA, Tổ HCTP, Tòa DS. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

 

N n Th N 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
      

 

Bản án số: 55/2020/DS-ST. 

Ngày: 31-7-2020. 
V/v tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên 

toà: Không. 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 33/2020/TLST-DS ngày 06 tháng 03 

năm 2020 về tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

148/2020/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

98/2020/QĐXXST - DS ngày 14 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Dƣơng Thị B, sinh năm 1966. 
 

Địa chỉ: số 255/6, ấp P, xã P, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Bị đơn: Ông Mai Văn S, sinh ngày 01/01/1965 và bà Nguyễn Huỳnh M, sinh 

ngày 01/01/1965. 
 



 

 

Địa chỉ: số 173, tổ 9, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

(Bà B có mặt; Ông S và bà M vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 26/02/2020, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Dƣơng Thị B trình bày: 
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Bà Dƣơng Thị B là hụi viên có tham gia hai dây hụi do ông Mai Văn S và bà 

Nguyễn Huỳnh M tổ ch  c góp hụi và làm đầu thảo. Cụ th nhƣ sau: 
 

Dây hụi m a, 04 tháng khui m t lần, mở vào ngày 25/11/2015 âm lịch, có 18 

phần, m i phần 5.000.000 đồng. Bà B tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 12 kỳ với 

số tiền l i và vốn c ng chung là 60.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi mặc 

d chƣa m n. 
 

Dây hụi m a, 04 tháng khui m t lần, mở vào ngày 25/11/2016 âm lịch, có 13 

phần, m i phần 5.000.000 đồng. Bà B tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 09 kỳ với 

số tiền l i và vốn c ng chung là 45.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi mặc 

d chƣa m n. 
 

Nay bà Dƣơng Thị B yêu cầu ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng chịu 

trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng. 
 

Bị đơn là ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M vắng mặt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên Tòa, các bị đơn đ  đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ 
 

lần th hai những vắng mặt không rõ lý do và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt 

đồng thời các bị đơn không có yêu cầu phản tố. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện Kế 

Sách đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các bị đơn đúng 

theo quy định của B luật Tố tụng dân sự. Cho nên H i đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử 

vắng mặt các bị đơn là có căn c và đúng với quy định tại khoản 2, Điều 227 và khoản 3, 

Điều 228 của B luật Tố tụng dấn sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu đòi các bị 

đơn phải trả số tiền hụi còn nợ của hai dây hụi mở vào ngày 25/11/2015 âm lịch và 

25/11/2016 âm lịch là 105.000.000 đồng. 
 

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91 của B luật Tố tụng dân sự có quy định: 

“Đƣơng sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, 

cung cấp, giao n p cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch ng minh cho yêu cầu đó là có căn c và 

hợp pháp...”; “.... Đƣơng sự phản đối yêu cầu của ngƣời khác đối với mình phải th 
 

hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao n p cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch 

ng minh cho sự phản đối đó ...” và “ Đƣơng sự có nghĩa vụ đƣa ra những ch ng c đ ch ng 

minh mà không đƣa ra đƣợc ch ng c hoặc không đƣa ra đủ ch ng c thì Tòa án giải quyết 

vụ việc dân sự theo những ch ng c đ thu thập đƣợc có trong hồ sơ vụ án”. 
 



 

 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng cho các bị đơn nhƣ: thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về 

phiên họp ki m tra việc giao n p, tiếp cận, công khai ch ng c và hòa giải; quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử; quyết định ho n phiên tòa; các ch ng c do nguyên đơn cung cấp và do 

Tòa án thu thập đƣợc. Trong đó, thông báo về việc thụ lý vụ án đ ghi rõ n i dung sự việc, 

yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu ch ng minh cho yêu cầu của nguyên đơn, nhƣng 

phía các bị đơn không đến Tòa án đ giải quyết vụ án, không có ý kiến phản hồi 
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về yêu cầu của nguyên đơn, không phản đối yêu cầu khởi kiện và các ch ng c do nguyên 

đơn cung cấp, đồng thời cũng không có yêu cầu phản tố. Nhƣ vậy các bị đơn đ tự tƣớc bỏ 

quyền ch ng minh và quyền cung cấp ch ng c của mình. Vì vậy, H i đồng xét xử không có 

cơ sở đ xem xét các ý kiến và yêu cầu của các bị đơn mà đ có đủ căn 
 

c đ xác định các lời trình bày của nguyên đơn khai là hoàn toàn hợp lệ, ph hợp với 

quy định tại Điều 93, Điều 94 và Điều 95 của B luật Tố tụng dân sự. 
 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét thấy, giữa nguyên đơn và các bị 
 

đơn đ có giao dịch về tài sản dƣới hình th c góp hụi với mục đích tƣơng trợ, có hƣởng 

huê hồng và tiền l i đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật là có thật. Tuy nhiên, 

hiện nay dây hụi mà nguyên đơn tham gia do các bị đơn làm đầu thảo đ ngƣng góp hụi 

nhƣng các bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn số tiền vốn góp hụi và tiền l i hụi 

đƣợc hƣởng theo thỏa thuận là không ph hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Vì theo Tờ cam kết ngày 26/12/2019 bà M 

cam kết vào ngày 01/02/2020 âm lịch (nhằm ngày 23/02/2020) bà sẽ khui tiếp các dây 

hụi trên, nếu không thực hiện đúng cam kết thì các hụi viên có quyền lấy 03 công đất đ 

trừ nợ nhƣng bà Mai không thực hiện. Cho nên, yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn 

phải thanh toán số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng là chính đáng và có căn c pháp 

luật đ H i đồng xét xử xem xét. 
 

Tại phiên Tòa, nguyên đơn không yêu cầu tính thêm tiền l i suất nên H i đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí DSST: 
 

Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn b nên các bị đơn phải liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của B luật Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc h i về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, khoản 1, 

khoản 2, khoản 4 Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 5 Điều 177, Điều 179, 

khoản 2, Điều 227, khoản 3, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 B luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn c Điều 357, Điều 468 và Điều 471 B luật dân sự năm 2015; 
 



 

 

Căn c Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ: Về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; 
 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ: 

Về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
 

Căn c Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc h i về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Dƣơng Thị B. 
 

Bu c ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bà Dƣơng Thị B 105.000.000 đồng (một trăm linh năm triệu đồng) tiền nợ 

hụi. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày bà Dƣơng Thị B có đơn yêu cầu thi 

hành án thì hàng tháng ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới trả số tiền l 

i suất cho bà Dƣơng Thị B theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B luật dân sự 

năm 2015 tƣơng ng với số tiền chậm trả tại thời đi m thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 

 Bu c ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M phải liên đới chịu 5.250.000đồng 

(Năm triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Dƣơng Thị B không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà Dƣơng 
 

Thị B số tiền tạm ng án phí đ n p là 2.625.000đồng (Hai triệu sáu trăm hai mƣơi lăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002731 ngày 06/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách khi án có hiệu 

lực. 
 

Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k từ ngày 

tuyên án; đối với đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày k từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết hợp lệ đ yêu cầu Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế 

thi hành án theo các qui định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 



 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
      

 

Bản án số: 57/2020/DS-ST. 

Ngày: 31-7-2020. 
V/v tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Không. 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công Ki vụ án thụ lý số: 50/2020/TLST-DS ngày 21 tháng 4 năm 

2020 về tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 
 

149/2020/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

100/2020/QĐXXST - DS ngày 14 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Thạch Thị Sóc K, sinh ngày 01/01/1984. 

 

Địa chỉ: số 154Đ, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Thạch Thị Sóc K là bà Lâm Thị 

Chành Đ, sinh ngày 01/01/1976. 



 

 

 

Địa chỉ: số 154/1A, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. Theo giấy ủy quyền 

ngày 13/3/2020. 
 

 Bị đơn: Ông Mai Văn S, sinh ngày 01/01/1965 và bà Nguyễn Huỳnh M, sinh 

ngày 01/01/1965. 
 

Địa chỉ: số 173, tổ 9, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
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(Bà Đ có mặt; Ông S và bà Mai vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 26/02/2020, các lời Ki có trong hồ sơ vụ án, nguyên 

đơn là bà Thạch Thị Sóc K trình bày: 
 

Bà Thạch Thị Sóc K là hụi viên có tham gia một dây hụi do ông Mai Văn S và bà 

Nguyễn Huỳnh M tổ ch  c góp hụi và làm đầu thảo. Cụ th nhƣ sau: 
 

Dây hụi m a, 04 tháng khui một lần, mở vào ngày 25/11/2016 âm lịch, có 13 

phần, m i phần 5.000.000 đồng. Bà K tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 09 kỳ 

với số tiền l i và vốn cộng chung là 45.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi 

mặc d chƣa m n. 
 

Nay bà Thạch Thị Sóc K yêu cầu ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M c ng 

chịu trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 45.000.000 đồng. 
 

Bị đơn là ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh Mai vắng mặt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên Tòa, các bị đơn đ  đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ 
 

lần th hai những vắng mặt không rõ lý do và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt đồng thời các bị đơn không có yêu cầu phản tố. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện 

Kế Sách đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các bị đơn 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt các bị đơn là có căn c và đúng với quy định tại khoản 2, Điều 227 và 

khoản 3, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dấn sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Tại phiên tòa, Ngƣời đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn phải trả cho nguyên đơn số 

tiền hụi còn nợ của dây hụi mở vào ngày 25/11/2016 âm lịch là 45.000.000 đồng. 
 

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định: 

“Đƣơng sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, 

cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch ng minh cho yêu cầu đó là có căn c 

và hợp pháp...”; “.... Đƣơng sự phản đối yêu cầu của ngƣời khác đối với mình 
 

phải th hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, 

ch ng c đ  ch ng minh cho sự phản đối đó ...” và “ Đƣơng sự có nghĩa vụ đƣa ra 

những ch  ng c đ  ch  ng minh mà không đƣa ra đƣợc ch  ng c  hoặc không đƣa ra đủ 



 

 

ch ng c thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những ch  ng c  đ  thu thập đƣợc có 
 

trong hồ sơ vụ án”. 
 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng cho các bị đơn nhƣ: thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về 

phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công Ki ch ng c và hòa giải; quyết định 
 

đƣa vụ án ra xét xử; quyết định ho n phiên tòa; các ch  ng c do nguyên đơn cung cấp 

và do Tòa án thu thập đƣợc. Trong đó, thông báo về việc thụ lý vụ án đ ghi rõ nội dung 
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sự việc, yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu ch ng minh cho yêu cầu của nguyên 

đơn, nhƣng phía các bị đơn không đến Tòa án đ giải quyết vụ án, không có ý kiến phản 

hồi về yêu cầu của nguyên đơn, không phản đối yêu cầu khởi kiện và các ch ng c do 

nguyên đơn cung cấp, đồng thời cũng không có yêu cầu phản tố. Nhƣ vậy các bị đơn đ 

tự tƣớc bỏ quyền ch ng minh và quyền cung cấp ch ng c của mình. Vì vậy, Hội đồng xét 

xử không có cơ sở đ xem xét các ý kiến và yêu cầu của các bị đơn mà đ có đủ căn c đ 

xác định các lời trình bày của nguyên đơn Ki là hoàn toàn hợp lệ, ph hợp với quy định 

tại Điều 93, Điều 94 và Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét thấy, giữa nguyên đơn và các bị 

đơn đ có giao dịch về tài sản dƣới hình th c góp hụi với mục đích tƣơng trợ, có hƣởng 

huê hồng và tiền l i đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật là có thật. Tuy nhiên, 

hiện nay dây hụi mà nguyên đơn tham gia do các bị đơn làm đầu thảo đ ngƣng góp hụi 

nhƣng các bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn số tiền vốn góp hụi và tiền l i hụi 

đƣợc hƣởng theo thỏa thuận là không ph hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Vì theo Tờ cam kết ngày 26/12/2019 bà M 

cam kết vào ngày 01/02/2020 âm lịch (nhằm ngày 23/02/2020) bà sẽ khui tiếp các dây 

hụi trên, nếu không thực hiện đúng cam kết thì các hụi viên có quyền lấy 03 công đất đ 

trừ nợ nhƣng bà Mai không thực hiện. Cho nên, yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn 

phải thanh toán số tiền hụi còn nợ là 45.000.000 đồng là chính đáng và có căn c pháp 

luật đ Hội đồng xét xử xem xét. 
 

Tại phiên Tòa, Ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn không yêu cầu tính 

thêm tiền l i suất nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí DSST: 
 

Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn bộ nên các bị đơn phải liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, khoản 1, 

khoản 2, khoản 4 Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 5 Điều 177, Điều 179, 

khoản 2, Điều 227, khoản 3, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn c Điều 357, Điều 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; 



 

 

 

Căn c Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ: Về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; 
 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ: Về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
 

 

 

3 



 

 

Căn c Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Thạch Thị Sóc K. 
 

Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bà Thạch Thị Sóc K 45.000.000 đồng (bốn mƣơi lăm triệu đồng) tiền nợ hụi. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày bà Thạch Thị Sóc K có đơn yêu cầu 

thi hành án thì hàng tháng ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới trả số 

tiền l i suất cho bà Thạch Thị Sóc K theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tƣơng ng với số tiền chậm trả tại thời đi m thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 

 Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M phải liên đới chịu 2.250.000đồng 

(Hai triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Thạch Thị Sóc K không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 
 

Thạch Thị Sóc K số tiền tạm ng án phí đ nộp là 1.125.000đồng (một triệu một trăm hai 

mƣơi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002770 ngày 20/4/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách 

khi án có hiệu lực. 
 

Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k từ 

ngày tuyên án; đối với đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết hợp lệ đ yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo các qui định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 



 

 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
      

 

Bản án số: 56/2020/DS-ST. 

Ngày: 31-7-2020. 
V/v tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Không. 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2020/TLST-DS ngày 11 tháng 3 

năm 2020 về tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

150/2020/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

99/2020/QĐXXST - DS ngày 14 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lâm Thị Chành Đ, sinh ngày 01/01/1976. 

 

Địa chỉ: số 154/1A, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: Ông Mai Văn S, sinh ngày 01/01/1965 và bà Nguyễn Huỳnh M, sinh 

ngày 01/01/1965. 



 

 

 

Địa chỉ: số 173, tổ 9, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

(Bà Đ có mặt; Ông S và bà Mai vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/02/2020, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Lâm Thị Chành Đ trình bày: 
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Bà Lâm Thị Chành Đ là hụi viên có tham gia một dây hụi do ông Mai Văn S và 

bà Nguyễn Huỳnh M tổ ch c góp hụi và làm đầu thảo. Cụ th nhƣ sau: 
 

Dây hụi tháng, 01 tháng khui một lần, mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch, có 26 

phần, m i phần 1.000.000 đồng. Bà Đ tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 15 kỳ 

với số tiền l i và vốn cộng chung là 15.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi 

mặc dù chƣa m n. 
 

Nay bà Lâm Thị Chành Đ yêu cầu ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng 

chịu trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng. 
 

Bị đơn là ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M vắng mặt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên Tòa, các bị đơn đ  đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ 
 

lần th hai những vắng mặt không rõ lý do và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt đồng thời các bị đơn không có yêu cầu phản tố. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện 

Kế Sách đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các bị đơn 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt các bị đơn là có căn c và đúng với quy định tại khoản 2, Điều 227 và 

khoản 3, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dấn sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu đòi các bị 

đơn phải trả số tiền hụi còn nợ của dây hụi mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch là 

15.000.000 đồng. 
 

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định: 

“Đƣơng sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, 

cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch ng minh cho yêu cầu đó là có căn c 

và hợp pháp...”; “.... Đƣơng sự phản đối yêu cầu của ngƣời khác đối với mình 
 

phải th hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, 

ch ng c đ  ch ng minh cho sự phản đối đó ...” và “ Đƣơng sự có nghĩa vụ đƣa ra 

những ch  ng c đ  ch  ng minh mà không đƣa ra đƣợc ch  ng c  hoặc không đƣa ra đủ 

ch ng c thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những ch  ng c  đ  thu thập đƣợc có 

trong hồ sơ vụ án”. 
 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng cho các bị đơn nhƣ: thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về 

phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c và hòa giải; quyết định 
 



 

 

đƣa vụ án ra xét xử; quyết định ho n phiên tòa; các ch ng c do nguyên đơn cung cấp và 

do Tòa án thu thập đƣợc. Trong đó, thông báo về việc thụ lý vụ án đ ghi rõ nội dung sự 

việc, yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu ch ng minh cho yêu cầu của nguyên đơn, 

nhƣng phía các bị đơn không đến Tòa án đ giải quyết vụ án, không có ý kiến phản hồi 

về yêu cầu của nguyên đơn, không phản đối yêu cầu khởi kiện và các ch ng c do nguyên 

đơn cung cấp, đồng thời cũng không có yêu cầu phản tố. Nhƣ vậy các bị đơn đ tự tƣớc 

bỏ quyền ch ng minh và quyền cung cấp ch ng c của mình. Vì vậy, Hội đồng 
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xét xử không có cơ sở đ xem xét các ý kiến và yêu cầu của các bị đơn mà đ có đủ căn 
 

 đ xác định các lời trình bày của nguyên đơn khai là hoàn toàn hợp lệ, phù hợp với quy 

định tại Điều 93, Điều 94 và Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét thấy, giữa nguyên đơn và các bị 

đơn đ có giao dịch về tài sản dƣới hình th c góp hụi với mục đích tƣơng trợ, có hƣởng 

huê hồng và tiền l i đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật là có thật. Tuy nhiên, 

hiện nay dây hụi mà nguyên đơn tham gia do các bị đơn làm đầu thảo đ ngƣng góp hụi 

nhƣng các bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn số tiền vốn góp hụi và tiền l i hụi 

đƣợc hƣởng theo thỏa thuận là không phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Vì theo Tờ cam kết ngày 26/12/2019 bà M 

cam kết vào ngày 01/02/2020 âm lịch (nhằm ngày 23/02/2020) bà sẽ khui tiếp các dây 

hụi trên, nếu không thực hiện đúng cam kết thì các hụi viên có quyền lấy 03 công đất đ 

trừ nợ nhƣng bà Mai không thực hiện. Cho nên, yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn 

phải thanh toán số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng là chính đáng và có căn c pháp 

luật đ Hội đồng xét xử xem xét. 
 

Tại phiên Tòa, nguyên đơn không yêu cầu tính thêm tiền l i suất nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí DSST: 
 

Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn bộ nên các bị đơn phải liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, khoản 1, 

khoản 2, khoản 4 Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 5 Điều 177, Điều 179, 

khoản 2, Điều 227, khoản 3, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn c Điều 357, Điều 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; 
 

Căn c Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ: Về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; 
 



 

 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ: Về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
 

Căn c Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Lâm Thị Chành Đ. 
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Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bà Lâm Thị Chành Đ 15.000.000 đồng (mƣời lăm triệu đồng) tiền nợ hụi. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày bà Lâm Thị Chành Đ có đơn yêu cầu 

thi hành án thì hàng tháng ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới trả số 

tiền l i suất cho bà Lâm Thị Chành Đ theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tƣơng ng với số tiền chậm trả tại thời đi m thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 

 Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M phải liên đới chịu 750.000đồng 

(bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Lâm Thị Chành Đ không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Lâm Thị Chành Đ số tiền tạm ng án phí đ nộp là 375.000đồng (ba trăm bảy mƣơi lăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002743 ngày 11/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách khi án có hiệu 

lực. 
 

Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k từ 

ngày tuyên án; đối với đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết hợp lệ đ yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo các qui định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 



 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
      

 

Bản án số: 56/2020/DS-ST. 

Ngày: 31-7-2020. 
V/v tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Không. 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2020/TLST-DS ngày 11 tháng 3 

năm 2020 về tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

150/2020/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

99/2020/QĐXXST - DS ngày 14 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lâm Thị Chành Đ, sinh ngày 01/01/1976. 

 

Địa chỉ: số 154/1A, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: Ông Mai Văn S, sinh ngày 01/01/1965 và bà Nguyễn Huỳnh M, sinh 

ngày 01/01/1965. 



 

 

 

Địa chỉ: số 173, tổ 9, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

(Bà Đ có mặt; Ông S và bà Mai vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/02/2020, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Lâm Thị Chành Đ trình bày: 
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Bà Lâm Thị Chành Đ là hụi viên có tham gia một dây hụi do ông Mai Văn S và 

bà Nguyễn Huỳnh M tổ ch c góp hụi và làm đầu thảo. Cụ th nhƣ sau: 
 

Dây hụi tháng, 01 tháng khui một lần, mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch, có 26 

phần, m i phần 1.000.000 đồng. Bà Đ tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 15 kỳ 

với số tiền l i và vốn cộng chung là 15.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi 

mặc dù chƣa m n. 
 

Nay bà Lâm Thị Chành Đ yêu cầu ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng 

chịu trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng. 
 

Bị đơn là ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M vắng mặt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên Tòa, các bị đơn đ  đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ 
 

lần th hai những vắng mặt không rõ lý do và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt đồng thời các bị đơn không có yêu cầu phản tố. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện 

Kế Sách đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các bị đơn 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt các bị đơn là có căn c và đúng với quy định tại khoản 2, Điều 227 và 

khoản 3, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dấn sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu đòi các bị 

đơn phải trả số tiền hụi còn nợ của dây hụi mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch là 

15.000.000 đồng. 
 

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định: 

“Đƣơng sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, 

cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch ng minh cho yêu cầu đó là có căn c 

và hợp pháp...”; “.... Đƣơng sự phản đối yêu cầu của ngƣời khác đối với mình 
 

phải th hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, 

ch ng c đ  ch ng minh cho sự phản đối đó ...” và “ Đƣơng sự có nghĩa vụ đƣa ra 

những ch  ng c đ  ch  ng minh mà không đƣa ra đƣợc ch  ng c  hoặc không đƣa ra đủ 

ch ng c thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những ch  ng c  đ  thu thập đƣợc có 

trong hồ sơ vụ án”. 
 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng cho các bị đơn nhƣ: thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về 

phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c và hòa giải; quyết định 
 



 

 

đƣa vụ án ra xét xử; quyết định ho n phiên tòa; các ch ng c do nguyên đơn cung cấp và 

do Tòa án thu thập đƣợc. Trong đó, thông báo về việc thụ lý vụ án đ ghi rõ nội dung sự 

việc, yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu ch ng minh cho yêu cầu của nguyên đơn, 

nhƣng phía các bị đơn không đến Tòa án đ giải quyết vụ án, không có ý kiến phản hồi 

về yêu cầu của nguyên đơn, không phản đối yêu cầu khởi kiện và các ch ng c do nguyên 

đơn cung cấp, đồng thời cũng không có yêu cầu phản tố. Nhƣ vậy các bị đơn đ tự tƣớc 

bỏ quyền ch ng minh và quyền cung cấp ch ng c của mình. Vì vậy, Hội đồng 
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xét xử không có cơ sở đ xem xét các ý kiến và yêu cầu của các bị đơn mà đ có đủ căn 
 

 đ xác định các lời trình bày của nguyên đơn khai là hoàn toàn hợp lệ, phù hợp với quy 

định tại Điều 93, Điều 94 và Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét thấy, giữa nguyên đơn và các bị 

đơn đ có giao dịch về tài sản dƣới hình th c góp hụi với mục đích tƣơng trợ, có hƣởng 

huê hồng và tiền l i đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật là có thật. Tuy nhiên, 

hiện nay dây hụi mà nguyên đơn tham gia do các bị đơn làm đầu thảo đ ngƣng góp hụi 

nhƣng các bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn số tiền vốn góp hụi và tiền l i hụi 

đƣợc hƣởng theo thỏa thuận là không phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Vì theo Tờ cam kết ngày 26/12/2019 bà M 

cam kết vào ngày 01/02/2020 âm lịch (nhằm ngày 23/02/2020) bà sẽ khui tiếp các dây 

hụi trên, nếu không thực hiện đúng cam kết thì các hụi viên có quyền lấy 03 công đất đ 

trừ nợ nhƣng bà Mai không thực hiện. Cho nên, yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn 

phải thanh toán số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng là chính đáng và có căn c pháp 

luật đ Hội đồng xét xử xem xét. 
 

Tại phiên Tòa, nguyên đơn không yêu cầu tính thêm tiền l i suất nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí DSST: 
 

Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn bộ nên các bị đơn phải liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, khoản 1, 

khoản 2, khoản 4 Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 5 Điều 177, Điều 179, 

khoản 2, Điều 227, khoản 3, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn c Điều 357, Điều 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; 
 

Căn c Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ: Về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; 
 



 

 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ: Về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
 

Căn c Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Lâm Thị Chành Đ. 
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Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bà Lâm Thị Chành Đ 15.000.000 đồng (mƣời lăm triệu đồng) tiền nợ hụi. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày bà Lâm Thị Chành Đ có đơn yêu cầu 

thi hành án thì hàng tháng ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới trả số 

tiền l i suất cho bà Lâm Thị Chành Đ theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tƣơng ng với số tiền chậm trả tại thời đi m thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 

 Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M phải liên đới chịu 750.000đồng 

(bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Lâm Thị Chành Đ không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Lâm Thị Chành Đ số tiền tạm ng án phí đ nộp là 375.000đồng (ba trăm bảy mƣơi lăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002743 ngày 11/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách khi án có hiệu 

lực. 
 

Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k từ 

ngày tuyên án; đối với đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết hợp lệ đ yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo các qui định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 



 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KẾ SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 
   

   
      

 

Bản án số: 56/2020/DS-ST. 

Ngày: 31-7-2020. 
V/v tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Bình. 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

 Ông Trần Xƣơnne; 

 

 Bà Tăng Thị Bạch Vân. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Không. 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 40/2020/TLST-DS ngày 11 tháng 3 

năm 2020 về tranh chấp: “Hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

150/2020/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

99/2020/QĐXXST - DS ngày 14 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lâm Thị Chành Đ, sinh ngày 01/01/1976. 

 

Địa chỉ: số 154/1A, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: Ông Mai Văn S, sinh ngày 01/01/1965 và bà Nguyễn Huỳnh M, sinh 

ngày 01/01/1965. 



 

 

 

Địa chỉ: số 173, tổ 9, ấp A, thị trấn K, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. 
 

(Bà Đ có mặt; Ông S và bà Mai vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/02/2020, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là bà Lâm Thị Chành Đ trình bày: 
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Bà Lâm Thị Chành Đ là hụi viên có tham gia một dây hụi do ông Mai Văn S và 

bà Nguyễn Huỳnh M tổ ch c góp hụi và làm đầu thảo. Cụ th nhƣ sau: 
 

Dây hụi tháng, 01 tháng khui một lần, mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch, có 26 

phần, m i phần 1.000.000 đồng. Bà Đ tham gia 01 phần, đ đóng hụi sống đƣợc 15 kỳ 

với số tiền l i và vốn cộng chung là 15.000.000 đồng. Hiện dây hụi này đ ngƣng góp hụi 

mặc dù chƣa m n. 
 

Nay bà Lâm Thị Chành Đ yêu cầu ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng 

chịu trách nhiệm trả số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng. 
 

Bị đơn là ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M vắng mặt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên Tòa, các bị đơn đ  đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ 
 

lần th hai những vắng mặt không rõ lý do và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt đồng thời các bị đơn không có yêu cầu phản tố. Xét thấy, Tòa án nhân dân huyện 

Kế Sách đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các bị đơn 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt các bị đơn là có căn c và đúng với quy định tại khoản 2, Điều 227 và 

khoản 3, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dấn sự. 
 

[2] Về đánh giá chứng cứ: Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu đòi các bị 

đơn phải trả số tiền hụi còn nợ của dây hụi mở vào ngày 10/6/2018 âm lịch là 

15.000.000 đồng. 
 

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định: 

“Đƣơng sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, 

cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, ch ng c đ ch ng minh cho yêu cầu đó là có căn c 

và hợp pháp...”; “.... Đƣơng sự phản đối yêu cầu của ngƣời khác đối với mình 
 

phải th hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, 

ch ng c đ  ch ng minh cho sự phản đối đó ...” và “ Đƣơng sự có nghĩa vụ đƣa ra 

những ch  ng c đ  ch  ng minh mà không đƣa ra đƣợc ch  ng c  hoặc không đƣa ra đủ 

ch ng c thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những ch  ng c  đ  thu thập đƣợc có 

trong hồ sơ vụ án”. 
 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ tiến hành các thủ tục cấp, tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng cho các bị đơn nhƣ: thông báo về việc thụ lý vụ án; thông báo về 

phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c và hòa giải; quyết định 
 



 

 

đƣa vụ án ra xét xử; quyết định ho n phiên tòa; các ch ng c do nguyên đơn cung cấp và 

do Tòa án thu thập đƣợc. Trong đó, thông báo về việc thụ lý vụ án đ ghi rõ nội dung sự 

việc, yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu ch ng minh cho yêu cầu của nguyên đơn, 

nhƣng phía các bị đơn không đến Tòa án đ giải quyết vụ án, không có ý kiến phản hồi 

về yêu cầu của nguyên đơn, không phản đối yêu cầu khởi kiện và các ch ng c do nguyên 

đơn cung cấp, đồng thời cũng không có yêu cầu phản tố. Nhƣ vậy các bị đơn đ tự tƣớc 

bỏ quyền ch ng minh và quyền cung cấp ch ng c của mình. Vì vậy, Hội đồng 
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xét xử không có cơ sở đ xem xét các ý kiến và yêu cầu của các bị đơn mà đ có đủ căn 
 

 đ xác định các lời trình bày của nguyên đơn khai là hoàn toàn hợp lệ, phù hợp với quy 

định tại Điều 93, Điều 94 và Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét thấy, giữa nguyên đơn và các bị 

đơn đ có giao dịch về tài sản dƣới hình th c góp hụi với mục đích tƣơng trợ, có hƣởng 

huê hồng và tiền l i đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật là có thật. Tuy nhiên, 

hiện nay dây hụi mà nguyên đơn tham gia do các bị đơn làm đầu thảo đ ngƣng góp hụi 

nhƣng các bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn số tiền vốn góp hụi và tiền l i hụi 

đƣợc hƣởng theo thỏa thuận là không phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Vì theo Tờ cam kết ngày 26/12/2019 bà M 

cam kết vào ngày 01/02/2020 âm lịch (nhằm ngày 23/02/2020) bà sẽ khui tiếp các dây 

hụi trên, nếu không thực hiện đúng cam kết thì các hụi viên có quyền lấy 03 công đất đ 

trừ nợ nhƣng bà Mai không thực hiện. Cho nên, yêu cầu của nguyên đơn đòi các bị đơn 

phải thanh toán số tiền hụi còn nợ là 15.000.000 đồng là chính đáng và có căn c pháp 

luật đ Hội đồng xét xử xem xét. 
 

Tại phiên Tòa, nguyên đơn không yêu cầu tính thêm tiền l i suất nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra xem xét. 
 

[4] Về án phí DSST: 
 

Do yêu cầu của nguyên đơn đƣợc chấp nhận toàn bộ nên các bị đơn phải liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, khoản 1, 

khoản 2, khoản 4 Điều 91, Điều 93, Điều 94, Điều 95, khoản 5 Điều 177, Điều 179, 

khoản 2, Điều 227, khoản 3, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Căn c Điều 357, Điều 468 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; 
 

Căn c Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ: Về họ, hụi, 

biêu, phƣờng; 
 



 

 

Căn c khoản 1, Điều 27 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

Phủ: Về họ, hụi, biêu, phƣờng; 
 

Căn c Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Lâm Thị Chành Đ. 
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Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bà Lâm Thị Chành Đ 15.000.000 đồng (mƣời lăm triệu đồng) tiền nợ hụi. 
 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật và k từ ngày bà Lâm Thị Chành Đ có đơn yêu cầu 

thi hành án thì hàng tháng ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M cùng liên đới trả số 

tiền l i suất cho bà Lâm Thị Chành Đ theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tƣơng ng với số tiền chậm trả tại thời đi m thanh toán. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 

 Buộc ông Mai Văn S và bà Nguyễn Huỳnh M phải liên đới chịu 750.000đồng 

(bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Lâm Thị Chành Đ không chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Lâm Thị Chành Đ số tiền tạm ng án phí đ nộp là 375.000đồng (ba trăm bảy mƣơi lăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002743 ngày 11/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Kế Sách. Nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách khi án có hiệu 

lực. 
 

Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày k từ 

ngày tuyên án; đối với đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết hợp lệ đ yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo các qui định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Sóc Trăng; 

 

 VKSND huyện Kế Sách; 

 

 Chi cục THADS huyện Kế Sách; 

 



 

 

 Đương sự; 

 

 Lưu. 

 

 

 

TRẦN THANH BÌNH 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

Bản án số: 125/2020/DS-PT 

Ngày: 28-9-2020 

 

V/v: tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Tố Hƣơng. 
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Phụng. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Thành. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nghi, thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Quyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 103/2020/TLPT-DS, ngày 13 tháng 8 

năm 2020, về tranh chấp hợp đồng góp hụi. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 29/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 
 

Theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 119/2020/QĐ-PT ngày 

18 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị Mỹ C (Mỷ C), sinh năm 1985 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: 
 

2.1 Bà Nguyễn Thị Ánh L, sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt). 



 

 

 

2.2 Ông Võ Văn E, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

3. Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 23-10-2019 cũng như trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Trần Thị Mỷ C trình bày: Bà Nguyễn Thị Ánh L có 

đứng ra làm chủ hụi nhiều dây hụi, bà Trần Thị Mỷ C có tham gia 02 dây hụi 

nhƣ sau: 
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Dây thứ nhất: Hụi mở ngày 10/02/2019 âm lịch, một phần hụi 1.000.000 

đồng, có 22 phần hụi, mỗi tháng khui 02 lần vào ngày 07 và 22 âm lịch hàng 

tháng, bà C tham gia 01 phần. Bà C đã đóng đƣợc 13 lần còn lại 09 lần. Tổng số 

tiền số tiền đã đóng là 13.000.000 đồng. Sau đó bà L tuyên bố vỡ hụi. 
 

Dây thứ hai: Hụi mở ngày 19/8/2019 âm lịch, một phần hụi 300.000 đồng, 

có 51 phần hụi, mỗi tháng khui 03 lần vào ngày 09, 19 và 29 âm lịch hàng tháng, 

bà C tham gia 02 phần. Bà C đã đóng đƣợc 23 lần còn lại 28 lần. Tổng số tiền số 

tiền đã đóng là 13.800.000 đồng. 
 

Nhƣ vậy bà L đã thiếu bà C tổng cộng là 26.800.000 đồng. Nhƣng bà C còn 

thiếu bà L dây hụi trƣớc là 3.500.000 đồng, nên trừ lại thì bà L còn thiếu bà C 

23.300.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị Mỷ C thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ 

yêu cầu bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E hoàn trả cho bà số tiền hụi và 

tiền vay là 15.000.000 đồng và trả một lần trong thời gian ngắn. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị Ánh L trình 

bày: Bà thừa nhận còn nợ tiền hụi bà C số tiền 23.300.000 đồng, đây là khoản 

nợ chung, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng, nay đồng ý trả 

cho bà C số tiền hụi còn nợ, nhƣng xin bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận 

và trả số tiền là 15.000.000 đồng, xin trả dần. 

 

 Đối với bị đơn ông Võ Văn E: Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn 

bản tố tụng cho ông E, nhƣng ông E không có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

 Sự việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng thụ lý giải 

quyết.Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 29/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, quyết định nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 



 

 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Mỹ C: Buộc bà Nguyễn 

Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 15.000.000 đồng (mƣời 

năm triệu đồng). 
 

Kể từ ngày bà Trần Thị Mỷ C có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng ứng 

với thời gian chậm thi hành án. 
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 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải chịu 675.000 đồng 

(sáu trăm bảy mƣơi năm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 

 Bà Trần Thị Mỷ C không phải chịu án phí. Hoàn trả cho bà Trần Thị Mỹ 

C số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 582.500 đồng (năm trăm tám mƣơi hai nghìn 

năm trăm đồng) theo biên lai thu số 0001138 ngày 17/12/2019 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đƣơng sự 

theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 07-7-2020, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 29/2020/DS-ST ngày 

12/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng và giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm với các lý do: tại tờ 

tƣờng trình ngày 11-5-2020 bà có trình bày là ông Võ Văn E không biết việc bà 

gây ra nợ, ông E xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 

giải quyết vụ án, nhƣng không đƣợc Tòa án xác minh việc ông Võ Văn E xuất 

cảnh đi nƣớc ngoài để làm gì, đi từ khi nào, nên bản án buộc ông E cùng bà liên 

đới trả nợ cho nguyên đơn là không có căn cứ hợp pháp; Bà không còn giữ giấy 

tờ, tài liệu theo dõi việc chơi hụi, nhƣng bản án sơ thẩm cho rằng bà thừa nhận 

nợ là không đúng. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L có đơn xin xét xử 

vắng mặt và xin giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

 

 Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: 
 

 Từ khi thụ lý vụ án và quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán thụ lý giải 

quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. Nhận xét trong quá trình giải quyết vụ 

án ở cấp phúc thẩm: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa đã chấp 

hành đúng pháp luật tố tụng dân sự; 

 

 Đối với các đƣơng sự: Nguyên đơn bà Trần Thị Mỹ C vắng mặt; bị đơn 

ông Võ Văn E vắng mặt; bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có 

đơn xin vắng mặt. Nhận thấy bà C và ông E đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần 

thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo 

có đơn xin vắng mặt. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 3 Điều 296 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vụ án vắng mặt các đƣơng sự. 



 

 

 

 Về nội dung: Sau khi phân tích đơn kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị 

Ánh L, sau cùng vị đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

29/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
 

[1.1] Tại phiên tòa nguyên đơn bà Trần Thị Mỹ C vắng mặt; bị đơn ông Võ 

Văn E vắng mặt; bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin 

vắng mặt. Nhận thấy bà C và ông E đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn 

xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án vắng mặt các đƣơng sự có tên nêu 

trên. 
 

[1.2] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L làm trong thời hạn, về hình 

thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại các Điều 271, 272, 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự, nên kháng cáo đƣợc xem xét theo trình tự thủ tục 

phúc thẩm. 
 

 Xét nội dung đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 
 

[2.1] Vào ngày 19-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 

927/2020/CV-TA về việc yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

cung cấp thông tin việc ông Võ Văn E, sinh năm 1973; Quốc tịch Việt Nam; 

Chứng minh nhân dân số 365692568 đƣợc cấp tại Sóc Trăng; Cƣ trú: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng, có đi nƣớc ngoài hay không? Nếu có 

xuất cảnh ra khỏi nƣớc Việt Nam để đi đâu? Xuất cảnh bao nhiêu lần? Xuất 

cảnh thời gian bao lâu? Lý do xuất cảnh, v.v... 
 

[2.2] Vào ngày 28-8-2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 

Công văn số 2736/QLXNC-P5 trả lời Công văn số 927/2020/CV-TA ngày 19-8-

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có nội dung nhƣ sau: ông Võ Văn E, 

sinh năm 1973; Chứng minh nhân dân số 365692568, thƣờng trú tại: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng không có thông tin cấp hộ chiếu và xuất 

nhập cảnh. 
 

[2.3] Căn cứ nội dung Công văn số 2736/QLXNC-P5 ngày 28-8-2020 của 

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhƣ đã nêu trên, có cơ sở xác định 

ông Võ Văn E không xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý giải quyết vụ án. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 30-12-2019 của Tòa 



 

 

án nhân dân huyện L, đƣợc ông Lâm Xuân T là cán bộ công an khu vực ấp 1 

cung cấp thông tin là ông Võ Văn E hiện đang sinh sống tại ấp 1 (bút lục số 34). 
 

Do vậy, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp hợp 

đồng góp hụi giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ C với các bị đơn gồm bà 

Nguyễn Thị Ánh L với ông Võ Văn E là đúng thẩm quyền theo quy định tại 
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điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 
 

[2.4] Nhận thấy, tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị 

Ánh L trình bày: Tôi thừa nhận còn nợ tiền hụi bà C số tiền 23.300.000 đồng, 

đây là khoản nợ chung, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng, ông 

E cũng đồng ý trả. Nay đồng ý trả cho bà C số tiền hụi còn nợ, nhƣng xin bớt 

một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận và trả số tiền là 15.000.000 đồng, xin trả 

dần (bút lục số 14). 
 

[2.5] Căn cứ vào biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 của bà Nguyễn Thị 

Ánh L và căn cứ vào Điều 27, 30, 37 Luật hôn nhân gia đình, nhận thấy bản án 

sơ thẩm buộc ông E cùng bà L có trách nhiệm liên đới trả cho bà C số tiền hụi là 

15.000.000 đồng là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 
 

 Với những phân tích nêu tại các mục [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], Hội 

đồng xét xử xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L là không có cơ sở, 

nên không đƣợc chấp nhận. Đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về việc 

không chấp nhận kháng cáo bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. 

 

 Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Ánh L phải 

chịu án dân sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 
 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148, Điều 313 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 29/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 



 

 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ – CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Mỹ C. 
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 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ liên đới hoàn 

trả cho bà Trần Thị Mỹ C số tiền nợ hụi là 15.000.000 đồng (mƣời năm triệu 

đồng). 

 

 Kể từ ngày bà Trần Thị Mỹ C có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng 

bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm 

trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng 

ứng với thời gian chậm thi hành án. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải liên đới chịu là 

675.000 đồng (sáu trăm bảy mƣơi năm nghìn đồng). 

 

 Bà Trần Thị Mỹ C không phải chịu án phí. Hoàn trả cho bà Trần Thị Mỹ 

C số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 582.500 đồng (năm trăm tám mƣơi hai nghìn 

năm trăm đồng) theo biên lai thu số 0001138 ngày 17/12/2019 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án số 0006041 ngày 21-7-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 TAND huyện L; 

 

 Chi cục THADS huyện L; 
 

- Các đƣơng sự; (Đã ký) 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

Trƣơng Tố Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

Bản án số: 124/2020/DS-PT 

Ngày: 28-9-2020 

 

V/v: tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Tố Hƣơng. 
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Phụng. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Thành. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nghi, thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Quyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 102/2020/TLPT-DS, ngày 13 tháng 8 

năm 2020, về tranh chấp hợp đồng góp hụi. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 28/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 120/2020/QĐ-PT ngày 

18 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị P, sinh năm 1966 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: 
 

2.1 Bà Nguyễn Thị Ánh L, sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt). 



 

 

 

2.2 Ông Võ Văn E, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

3. Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 23-10-2019 cũng như trong quá trình giải 

quyết nguyên đơn bà Trần Thị P trình bày: Bà Nguyễn Thị Ánh L có đứng ra 

làm chủ hụi nhiều dây hụi, bà Trần Thị P có tham gia 03 dây hụi nhƣ sau: 
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Dây thứ nhất: Hụi mở ngày 12/11/2018 âm lịch, một phần hụi 500.000 

đồng, có 27 phần hụi, mỗi tháng khui 02 lần vào ngày 12 và 27 âm lịch hàng 

tháng, bà P tham gia 01 phần. Bà P đã đóng đƣợc 19 lần còn lại 08 lần thì bà L 

tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền đã đóng là 9.500.000 đồng. 
 

Dây thứ hai: Hụi mở ngày 19/01/2019 âm lịch, một phần hụi 300.000 đồng, 

có 51 phần hụi, mỗi tháng khui 03 lần vào ngày 09, 19 và 29 âm lịch hàng tháng, 

bà P tham gia 01 phần. Bà P đã đóng đƣợc 21 lần thì bà L tuyên bố bể hụi. Tổng 

số tiền đã đóng là 6.300.000 đồng. 
 

Dây thứ ba: Hụi mở ngày 15/03/2019 âm lịch, một phần hụi 500.000 đồng, 

có 37 phần hụi, mỗi tháng khui 02 lần vào ngày 15 và 30 âm lịch hàng tháng, bà 

P tham gia 01 phần. Bà P đã đóng đƣợc 11 lần còn lại 26 lần thì bà L tuyên bố 

bể hụi. Tổng số tiền đã đóng là 5.500.000 đồng. 
 

Nhƣ vậy ba dây hụi nêu trên bà P đã đóng cho bà L tổng cộng là 

21.300.000 đồng. Bà P yêu cầu buộc bà L và ông E trả cho bà số tiền này. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị P thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E hoàn trả cho bà số tiền hụi là 

17.000.000 đồng và trả một lần trong thời gian ngắn vì bà L đã xin giảm bớt. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị Ánh L trình 

bày: Bà thừa nhận còn nợ tiền hụi bà P số tiền 21.300.000 đồng, đây là khoản nợ 

chung, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng, nay đồng ý trả cho 

bà P số tiền hụi còn nợ, nhƣng xin bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận và 

trả số tiền là 17.000.000 đồng, xin trả dần. 

 

 Đối với bị đơn ông Võ Văn E: Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn 

bản tố tụng cho ông E, nhƣng ông E không có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

 Sự việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng thụ lý giải 

quyết. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 28/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, quyết định: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ – CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 



 

 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị P: Buộc bà Nguyễn Thị 

Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 17.000.000 đồng (mƣời 

bảy triệu đồng). 
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Kể từ ngày bà Trần Thị P có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng ứng 

với thời gian chậm thi hành án. 
 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải chịu 850.000 đồng 

(tám trăm năm chục nghìn đồng). 

 

 Bà Trần Thị P không phải chịu án phí. Hoàn trả cho bà Trần Thị P số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 532.500 đồng (năm trăm ba mƣơi hai nghìn năm trăm 

đồng) theo biên lai thu số 0001145 ngày 19/12/2019 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đƣơng sự 

theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 07-7-2020 bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 28/2020/DS-ST ngày 

12/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng và giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm với các lý do: tại tờ 

tƣờng trình ngày 11-5-2020 bà có trình bày là ông Võ Văn E không biết việc bà 

gây ra nợ, ông E xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 

giải quyết vụ án, nhƣng không đƣợc Tòa án xác minh việc ông Võ Văn E xuất 

cảnh đi nƣớc ngoài để làm gì, đi từ khi nào, nên bản án buộc ông E cùng bà liên 

đới trả nợ cho nguyên đơn là không có căn cứ hợp pháp; Bà không còn giữ giấy 

tờ, tài liệu theo dõi việc chơi hụi, nhƣng bản án sơ thẩm cho rằng bà thừa nhận 

nợ là không đúng. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi 

kiện. Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ 

nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

 

 Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng 

dân sự; các đƣơng sự thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung: Sau khi phân tích đơn kháng cáo của bị đơn, sau cùng vị đại 

diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 



 

 

nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

28/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: 
 

[1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn ông Võ Văn E vắng mặt; bị đơn bà 

Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Nhận thấy ông E đã 

đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn 

Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 và 

khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử quyết định tiến 

hành xét xử vụ án. 
 

[1.2] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L làm trong thời hạn, về hình 

thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại các Điều 271, 272, 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự, nên kháng cáo đƣợc xem xét theo trình tự thủ tục 

phúc thẩm. 
 

 Xét nội dung đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 
 

[2.1] Vào ngày 19-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 

927/2020/CV-TA về việc yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

cung cấp thông tin việc ông Võ Văn E, sinh năm 1973; Quốc tịch Việt Nam; 

Chứng minh nhân dân số 365692568 đƣợc cấp tại Sóc Trăng; Cƣ trú: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng, có đi nƣớc ngoài hay không? Nếu có 

xuất cảnh ra khỏi nƣớc Việt Nam để đi đâu? Xuất cảnh bao nhiêu lần? Xuất 

cảnh thời gian bao lâu? Lý do xuất cảnh, v.v... 
 

[2.2] Vào ngày 28-8-2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 

Công văn số 2736/QLXNC-P5 trả lời Công văn số 927/2020/CV-TA ngày 19-8-

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có nội dung nhƣ sau: ông Võ Văn E, 

sinh năm 1973; Chứng minh nhân dân số 365692568, thƣờng trú tại: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng không có thông tin cấp hộ chiếu và xuất 

nhập cảnh. 
 

[2.3] Căn cứ nội dung Công văn số 2736/QLXNC-P5 ngày 28-8-2020 của 

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhƣ đã nêu trên, có cơ sở xác định 

ông Võ Văn E không xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý giải quyết vụ án. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 30-12-2019 của Tòa 

án nhân dân huyện L, đƣợc ông Lâm Xuân T là cán bộ công an khu vực ấp 1 

cung cấp thông tin là ông Võ Văn E hiện đang sinh sống tại ấp 1 (bút lục số 36). 
 

Do vậy, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp hợp 

đồng góp hụi giữa nguyên đơn là bà Trần Thị P với các bị đơn gồm bà Nguyễn 

Thị Ánh L với ông Võ Văn E là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
 



 

 

[2.4] Nhận thấy, tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị 

Ánh L trình bày: Tôi thừa nhận còn nợ tiền hụi bà P số tiền 21.300.000 đồng, 

đây là khoản nợ chung, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng, ông 

E cũng đồng ý trả. Nay đồng ý trả cho bà P số tiền hụi còn nợ, nhƣng xin bớt 

một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận và trả số tiền là 17.000.000 đồng, xin trả 

dần (bút lục số 16). 
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[2.5] Căn cứ vào biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 của bà Nguyễn Thị 

Ánh L và căn cứ vào Điều 27, 30, 37 Luật hôn nhân gia đình, nhận thấy bản án 

sơ thẩm buộc ông E cùng bà L có trách nhiệm liên đới trả cho bà P số tiền hụi là 

17.000.000 đồng là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 
 

 Với những phân tích nêu tại các mục [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], Hội 

đồng xét xử xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L là không có cơ sở, 

nên không đƣợc chấp nhận. Đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về việc 

không chấp nhận kháng cáo bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ và phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. 

 

 Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Ánh L phải 

chịu án dân sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 
 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148, Điều 313 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 28/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị P. Buộc bà Nguyễn Thị 

Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho bà Trần Thị P số tiền 

nợ hụi là 17.000.000 đồng (mƣời bảy triệu đồng). 



 

 

 

Kể từ ngày bà Trần Thị P có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng ứng 

với thời gian chậm thi hành án. 
 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải chịu 850.000 đồng 

(tám trăm năm mƣơi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 
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 Bà Trần Thị P không phải chịu án phí, hoàn trả cho bà Trần Thị P số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 532.500 đồng (năm trăm ba mƣơi hai nghìn năm trăm 

đồng) theo biên lai thu số 0001145 ngày 19/12/2019 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: 
 

Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0006040 ngày 21-7-

2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 TAND huyện L; 

 

 Chi cục THADS huyện L; 
 

- Các đƣơng sự; (Đã ký) 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

Trƣơng Tố Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

Bản án số: 118/2020/DS-PT 

Ngày: 28-9-2020 

 

V/v: tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Tố Hƣơng. 
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Phụng. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Thành. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nghi, thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Ông Trần Văn Nghiệp 

 Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 100/2020/TLPT-DS, ngày 13 tháng 8 

năm 2020, về tranh chấp hợp đồng góp hụi. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 26/2020/DS-ST, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 116/2020/QĐ-PT ngày 

 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Bà Trƣơng Thị Thanh H, sinh năm 1975 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: 
 

2.1. Bà Nguyễn Thị Ánh L, sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt). 



 

 

 

2.2. Ông Võ Văn E, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 23-10-2019 cũng như trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Trương Thị Thanh H trình bày: Bà Nguyễn Thị Ánh 

 

L có đứng ra làm chủ hụi nhiều dây hụi, bà Trƣơng Thị Thanh H có tham gia 02 

dây hụi nhƣ sau: 
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 Dây thứ nhất: Hụi mở ngày 10/3/2019 âm lịch, một phần hụi 500.000 

đồng, có 37 phần hụi, mỗi tháng khui 02 lần vào ngày 15 và 30 âm lịch hàng 

tháng, bà H tham gia 01 phần. Bà H đã đóng đƣợc 12 lần còn lại 25 lần thì bà L 

tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền đã đóng là 6.000.000 đồng. 

 

 Dây thứ hai: Hụi mở ngày 19/8/2019 âm lịch, một phần hụi 300.000 

đồng, có 31 phần hụi, mỗi tháng khui 03 lần vào các ngày 09, 19 và 29 âm lịch, 

bà H tham gia 03 phần. Bà H đã đóng đƣợc 02 lần thì bà L tuyên bố bể hụi. 

Tổng số tiền đã đóng là 1.200.000 đồng. 
 

Tổng số tiền hụi bà H đã đóng là 7.200.000 đồng. Bà H yêu cầu buộc bà L 

và ông E trả cho bà số tiền này. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm bà Trƣơng Thị Thanh H thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ 

yêu cầu bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E hoàn trả cho bà H số tiền hụi là 

6.000.000 đồng và trả một lần trong thời gian ngắn, vì bà L đã xin giảm bớt. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị Ánh L trình 

bày: Bà thừa nhận có nợ bà H số tiền hai dây hụi là 7.200.000 đồng, số tiền này 

ông E biết và là nợ chung của vợ chồng. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên xin 

bà H bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận, bà xin trả 6.000.000 đồng và xin 

trả dần. 

 

 Bị đơn ông Võ Văn E: Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố 

tụng cho ông E, nhƣng ông E không có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

 Sự việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng thụ lý giải 

quyết. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, quyết định: Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm 

a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 

147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 273 và khoản 1 Điều 280 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 15 và 

Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Ch nh Phủ; khoản 
 

2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban 

thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 



 

 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trƣơng Thị Thanh H: Buộc bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 6.000.000 

đồng (sáu triệu đồng). 
 

Kể từ ngày bà Trƣơng Thị Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng 

tháng bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền 

chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, 

tƣơng ứng với thời gian chậm thi hành án. 
 

2. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 
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 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải chịu 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng) án ph dân sự sơ thẩm. Bà Trƣơng Thị Thanh H không phải 

chịu án ph . 

 

 Hoàn trả cho bà Trƣơng Thị Thanh H số tiền tạm ứng án ph đã nộp là 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0001144 ngày 

19/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đƣơng sự 

theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 07-7-2020, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 26/2020/DS-ST ngày 

12/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng và giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm với các lý do: tại tờ 

tƣờng trình ngày 11-5-2020 bà có trình bày là ông Võ Văn E không biết việc bà 

gây ra nợ, ông E xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 

giải quyết vụ án, nhƣng không đƣợc Tòa án xác minh việc ông Võ Văn E xuất 

cảnh đi nƣớc ngoài để làm gì, đi từ khi nào, nên bản án buộc ông E cùng bà liên 

đới trả nợ cho nguyên đơn là không có căn cứ hợp pháp; Bà không còn giữ giấy 

tờ, tài liệu theo dõi việc chơi hụi, nhƣng bản án sơ thẩm cho rằng bà thừa nhận 

nợ là không đúng. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi 

kiện. Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ 

nguyên nội dung đơn kháng cáo. 
 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng 

dân sự; các đƣơng sự thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung: Sau khi phân t ch đơn kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị 

Ánh L, sau cùng vị đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 26/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 



 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
 

[1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn ông Võ Văn E vắng mặt; bị đơn bà 

Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Nhận thấy ông E đã 

đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà 
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Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 

2 và khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử 

quyết định tiến hành xét xử vụ án. 
 

[1.2] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L làm trong thời hạn, về hình 

thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại các Điều 271, 272, 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nên kháng cáo đƣợc xem xét theo 

trình tự thủ tục phúc thẩm. 
 

 Xét nội dung đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 
 

[2.1] Vào ngày 19-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ban hành 

Công văn số 927/2020/CV-TA về việc yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 

Công an cung cấp thông tin việc ông Võ Văn E, sinh năm 1973; Quốc tịch Việt 

Nam; Chứng minh nhân dân số 365692568 đƣợc cấp tại Sóc Trăng; Cƣ trú: số 

D1/140 ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng, có đi nƣớc ngoài hay không? 

Nếu có xuất cảnh ra khỏi nƣớc Việt Nam để đi đâu? Xuất cảnh bao nhiêu lần? 

Xuất cảnh thời gian bao lâu? Lý do xuất cảnh, v.v... 
 

[2.2] Vào ngày 28-8-2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 

Công văn số 2736/QLXNC-P5 trả lời Công văn số 927/2020/CV-TA ngày 19-8-

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có nội dung nhƣ sau: ông Võ Văn E, 

sinh năm 1973; Chứng minh nhân dân số 365692568, thƣờng trú tại: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng không có thông tin cấp hộ chiếu và xuất 

nhập cảnh. 
 

[2.3] Căn cứ nội dung Công văn số 2736/QLXNC-P5 ngày 28-8-2020 của 

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhƣ đã nêu trên, có cơ sở xác định 

ông Võ Văn E không xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý giải quyết vụ án. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 30-12-2019 của Tòa 

án nhân dân huyện L, đƣợc ông Lâm Xuân T là cán bộ công an khu vực ấp 1 

cung cấp thông tin là ông Võ Văn E hiện đang sinh sống tại ấp 1 (bút lục số 38). 
 

Do vậy, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp hợp 

đồng góp hụi giữa nguyên đơn là bà Trƣơng Thị Thanh H với các bị đơn gồm bà 

Nguyễn Thị Ánh L với ông Võ Văn E là đúng thẩm quyền theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 
 

[2.4] Nhận thấy, tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị 

Ánh L trình bày: Tôi thừa nhận có nợ bà H số tiền hai dây hụi là 7.200.000 

đồng, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng. Do hoàn cảnh kinh tế 



 

 

khó khăn nên xin bà H bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận, tôi xin trả 

6.000.000 đồng và xin trả dần (bút lục số 08). 
 

[2.5] Căn cứ vào biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 của bà Nguyễn Thị 

Ánh L và căn cứ vào Điều 27, 30, 37 Luật hôn nhân gia đình, nhận thấy bản án 

sơ thẩm buộc ông E cùng bà L có trách nhiệm liên đới trả cho bà H số tiền hụi là 

6.000.000 đồng là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 
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 Với những phân t ch nêu tại các mục [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], Hội 

đồng xét xử xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L là không có cơ sở, 

nên không đƣợc chấp nhận. Đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về việc 

không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 

308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn 

cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. 
 

[4] Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Ánh L phải 

chịu án dân sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 
 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148, Điều 313 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 26/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Ch nh Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trƣơng Thị Thanh H. 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ liên đới hoàn 

trả cho bà Trƣơng Thị Thanh H số tiền nợ hụi là 6.000.000 đồng (sáu triệu 

đồng). 

 

 Kể từ ngày bà Trƣơng Thị Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng 

tháng bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền 



 

 

chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, 

tƣơng ứng với thời gian chậm thi hành án. 
 

 Về án ph  dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải liên đới chịu là 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). 

 

 Bà Trƣơng Thị Thanh H không phải chịu án ph . Hoàn trả cho bà Trƣơng 

Thị Thanh H số tiền tạm ứng án ph đã nộp là 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
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đồng) theo biên lai thu tạm ứng án ph , lệ ph Tòa án số 0001144 ngày 

19/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Án ph dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng án ph đã nộp 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án ph , lệ ph Tòa 

án số 0006038 ngày 21-7-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 TAND huyện L; 

 

 Chi cục THADS huyện L; 
 

- Các đƣơng sự; (Đã ký) 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

Trƣơng Tố Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

Bản án số: 116/2020/DS-PT 

Ngày: 28-9-2020 

 

V/v: tranh chấp “Hợp đồng góp hụi”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Tố Hƣơng. 
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Phụng. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Thành. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nghi, thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Quyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 101/2020/TLPT-DS, ngày 13 tháng 8 

năm 2020, về tranh chấp hợp đồng góp hụi. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 27/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 117/2020/QĐ-PT ngày 

18 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Võ Thị S, sinh năm 1960 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: 
 

2.1 Bà Nguyễn Thị Ánh L, sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt). 



 

 

 

2.2 Ông Võ Văn E, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

3. Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 23-10-2019 cũng như trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Võ Thị S trình bày: Bà Nguyễn Thị Ánh L có đứng 

ra làm chủ hụi nhiều dây hụi, bà Võ Thị S có tham gia 01 dây hụi mở ngày 

10/11/2017 âm lịch, một phần hụi 300.000 đồng, có 61 phần hụi, mỗi tháng khui 
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02 lần vào ngày 10 và 25 âm lịch hàng tháng, bà S tham gia 02 phần, hƣởng hoa 

hồng 200.000 đồng, khi hốt hụi 05 ngày sau sẽ giao. Bà S đã đóng đƣợc 45 lần 

còn lại 16 lần thì bà L tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền đã đóng là 27.000.000 

đồng. Bà yêu cầu buộc bà L và ông E trả cho bà số tiền này. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm bà Võ Thị S thay đổi yêu cầu khởi kiện, bà chỉ yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E hoàn trả cho bà số tiền hụi và tiền 

vay là 20.000.000 đồng và trả một lần trong thời gian ngắn, vì bà L xin giảm 

bớt. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị Ánh L trình 

bày: Bà thừa nhận còn nợ tiền hụi với bà S tổng cộng là 27.000.000 đồng, số 

tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng làm kinh tế phục vụ nhu cầu 

của gia đình. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên xin bà S bớt một số tiền hụi là 

lãi theo thỏa thuận, bà xin trả 20.000.000 đồng và xin trả dần. 

 

 Bị đơn ông Võ Văn E: Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố 

tụng cho ông E, nhƣng ông E không có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

 Sự việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng thụ lý giải 

quyết. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, quyết định: Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm 

a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 

147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 273 và khoản 1 Điều 280 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 15 và 

Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ – CP ngày 27/11/2006 của Ch nh Phủ; 
 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y 

ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị S: Buộc bà Nguyễn Thị Ánh 

L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 20.000.000 đồng (hai mƣơi triệu 

đồng). 
 

Kể từ ngày bà Võ Thị S có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng ứng 

với thời gian chậm thi hành án. 
 

 Về án ph  dân sự sơ thẩm: 



 

 

 

Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải chịu 1.000.000 đồng 

(một triệu đồng) án ph dân sự sơ thẩm. 
 

Bà Võ Thị S không phải chịu án ph . Hoàn trả cho bà Võ Thị S số tiền tạm 

ứng án ph đã nộp là 675.000 đồng (sáu trăm bảy mƣơi năm nghìn đồng) theo 

biên lai thu số 0001127 ngày 17/12/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

L, tỉnh Sóc Trăng. 
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Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đƣơng sự 

theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 07-7-2020, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 27/2020/DS-ST ngày 

12/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng và giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm với các lý do: tại tờ 

tƣờng trình ngày 11-5-2020 bà có trình bày là ông Võ Văn E không biết việc bà 

gây ra nợ, ông E xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 

giải quyết vụ án, nhƣng không đƣợc Tòa án xác minh việc ông Võ Văn E xuất 

cảnh đi nƣớc ngoài để làm gì, đi từ khi nào, nên bản án buộc ông E cùng bà liên 

đới trả nợ cho nguyên đơn là không có căn cứ hợp pháp; Bà không còn giữ giấy 

tờ, tài liệu theo dõi việc chơi hụi, nhƣng bản án sơ thẩm cho rằng bà thừa nhận 

nợ là không đúng. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi 

kiện. Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ 

nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

 

 Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng 

dân sự; các đƣơng sự thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung: Sau khi phân t ch đơn kháng cáo của bị đơn, sau cùng vị đại 

diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

27/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
 

[1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn ông Võ Văn E vắng mặt; bị đơn bà 

Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Nhận thấy ông E đã 

đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn 



 

 

Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 và 

khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết 

định tiến hành xét xử vụ án. 
 

[1.2] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L làm trong thời hạn, về hình 

thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại các Điều 271, 272, 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nên kháng cáo đƣợc xem xét theo 

trình tự thủ tục phúc thẩm. 
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 Xét nội dung đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 
 

[2.1] Vào ngày 19-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 

927/2020/CV-TA về việc yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

cung cấp thông tin việc ông Võ Văn E, sinh năm 1973; Quốc tịch Việt Nam; 

Chứng minh nhân dân số 365692568 đƣợc cấp tại Sóc Trăng; Cƣ trú: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng, có đi nƣớc ngoài hay không? Nếu có 

xuất cảnh ra khỏi nƣớc Việt Nam để đi đâu? Xuất cảnh bao nhiêu lần? Xuất 

cảnh thời gian bao lâu? Lý do xuất cảnh, v.v... 
 

[2.2] Vào ngày 28-8-2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 

Công văn số 2736/QLXNC-P5 trả lời Công văn số 927/2020/CV-TA ngày 19-8-

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có nội dung nhƣ sau: ông Võ Văn E, 

sinh năm 1973; Chứng minh nhân dân số 365692568, thƣờng trú tại: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng không có thông tin cấp hộ chiếu và xuất 

nhập cảnh. 
 

[2.3] Căn cứ nội dung Công văn số 2736/QLXNC-P5 ngày 28-8-2020 của 

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhƣ đã nêu trên, có cơ sở xác định 

ông Võ Văn E không xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý giải quyết vụ án. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 30-12-2019 của Tòa 

án nhân dân huyện L, đƣợc ông Lâm Xuân T là cán bộ công an khu vực ấp 1 

cung cấp thông tin là ông Võ Văn E hiện đang sinh sống tại ấp 1 (bút lục số 38). 
 

Do vậy, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp hợp 

đồng góp hụi giữa nguyên đơn là bà Võ Thị S với các bị đơn gồm bà Nguyễn 

Thị Ánh L với ông Võ Văn E là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
 

[2.4] Nhận thấy, tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị 

Ánh L trình bày: Tôi thừa nhận còn nợ tiền hụi với bà S tổng cộng là 27.000.000 

đồng, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng. Do hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn nên xin bà S bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận, tôi xin trả 

20.000.000 đồng và xin trả dần (bút lục số 14). 
 

[2.5] Căn cứ vào biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 của bà Nguyễn Thị 

Ánh L và căn cứ vào Điều 27, 30, 37 Luật hôn nhân gia đình, nhận thấy bản án 

sơ thẩm buộc ông E cùng bà L có trách nhiệm liên đới trả cho bà S số tiền hụi là 

20.000.000 đồng là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 
 

 Với những phân t ch nêu tại các mục [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], Hội 

đồng xét xử xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L là không có cơ sở, 



 

 

nên không đƣợc chấp nhận. Đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về việc 

không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 

308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn 

cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận. 
 

[4] Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Ánh L phải 

chịu án dân sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148, Điều 313 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 27/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Ch nh Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị S. 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ liên đới hoàn 

trả cho bà Võ Thị S số tiền nợ hụi là 20.000.000 đồng (hai chục triệu đồng). 

 

 Kể từ ngày bà Võ Thị S có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm 

trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng 

ứng với thời gian chậm thi hành án. 
 

 Về án ph  dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải liên đới chịu 

1.000.000 đồng (một triệu đồng). 

 

 Bà Võ Thị S không phải chịu án ph . Hoàn trả cho bà Võ Thị S số tiền 

tạm ứng án ph đã nộp là 675.000 đồng (sáu trăm bảy mƣơi năm nghìn đồng) 

theo biên lai thu tạm ứng án ph , lệ ph Tòa án số 0001127 ngày 17/12/2019 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng 



 

 

 

 Án ph dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng án ph đã nộp 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án ph , lệ ph Tòa 

án số 0006039 ngày 21-7-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. 
 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 
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thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 TAND huyện L; 

 

 Chi cục THADS huyện L; 
 

- Các đƣơng sự; (Đã ký) 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

Trƣơng Tố Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 

Bản án số: 117/2020/DS-PT 

Ngày: 28-9-2020 

 

V/v: tranh chấp “Hợp đồng góp 

hụi và đòi lại tài sản”. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Tố Hƣơng. 
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Phụng. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Thành. 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nghi, thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

 

Trăng. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Quyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 104/2020/TLPT-DS, ngày 13 tháng 8 

năm 2020, về tranh chấp hợp đồng góp hụi và đòi lại tài sản. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 118/2020/QĐ-PT ngày 

18 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Trần Thị M, sinh năm 1988 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Bị đơn: 
 



 

 

2.1. Bà Nguyễn Thị Ánh L, sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt). 
 

2.2. Ông Võ Văn E, sinh năm 1973 (vắng mặt). 
 

Cùng địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

3. Ngƣời kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 14-11-2019 cũng như trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Trần Thị M trình bày: Bà Nguyễn Thị Ánh L làm 

chủ dây hụi 300.000 đồng, dây hụi mở ngày 10-02-2018 âm lịch, có 57 phần 

hụi, mỗi tháng khui 03 lần vào các ngày 05, ngày 10 và ngày 25 âm lịch hàng 
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tháng. Bà Trần Thị M là hụi viên có tham gia 01 phần, bà M đã đóng đƣợc 56 

lần còn lại 01 lần thì bà L tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền hụi bà M đã đóng là 

16.800.000 đồng. Ngày 12-9-2019 bà L có mƣợn thêm số tiền là 7.000.000 

đồng. Tổng cộng bà L còn thiếu số tiền là 23.800.000 đồng, bà M yêu cầu buộc 

bà L, ông E trả cho bà số tiền hụi và tiền vay còn thiếu là 23.800.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm bà Trần Thị M thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E hoàn trả cho bà số tiền hụi và tiền 

vay là 18.000.000 đồng và trả một lần trong thời gian ngắn, vì bà L đã xin giảm 

bớt. 
 

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị Ánh L trình 

bày: Bà có nợ tiền hụi bà M là 16.800.000 đồng và tiền mƣợn là 7.000.000 

đồng, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng. Do hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn nên xin bà M bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận, xin trả tiền nợ 

hụi gốc là 11.000.000 đồng, tiền mƣợn là 7.000.000 đồng và xin trả dần. 

 

 Đối với bị đơn ông Võ Văn E: Tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn 

bản tố tụng cho ông E, nhƣng ông E không có ý kiến trả lời bằng văn bản đối 

với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
 

 Sự việc đã đƣợc Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng thụ lý giải 

quyết. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, quyết định: Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm 

a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 

147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 273 và khoản 1 Điều 280 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 15 và 

Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 
 

2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban 

thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị M: Buộc bà Nguyễn Thị 

Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 18.000.000 đồng (mƣời 

tám triệu đồng). Kể từ ngày bà Trần Thị M có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng 

tháng bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền 

chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, 

tƣơng ứng với thời gian chậm thi hành án. 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 



 

 

 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải liên đới nộp là 

900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng). 

 

 Bà Trần Thị M không phải chịu án phí. Hoàn trả cho bà Trần Thị M số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 595.000 đồng (năm trăm chín mƣơi năm nghìn 

đồng) theo biên lai thu số 0001137 ngày 17-12-2019 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
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Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đƣơng sự 

theo quy định của pháp luật. 
 

 Ngày 07-7-2020, bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 30/2020/DS-ST ngày 

12/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng và giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm với các lý do: tại tờ 

tƣờng trình ngày 11-5-2020 bà có trình bày là ông Võ Văn E không biết việc bà 

gây ra nợ, ông E xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 

giải quyết vụ án, nhƣng không đƣợc Tòa án xác minh việc ông Võ Văn E xuất 

cảnh đi nƣớc ngoài để làm gì, đi từ khi nào, nên bản án buộc ông E cùng bà liên 

đới trả nợ cho nguyên đơn là không có căn cứ hợp pháp; Bà không còn giữ giấy 

tờ, tài liệu theo dõi việc chơi hụi, nhƣng bản án sơ thẩm cho rằng bà thừa nhận 

nợ là không đúng. 

 

 Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi 

kiện. Bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ 

nguyên nội dung đơn kháng cáo. 
 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: 
 

 Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng 

dân sự; các đƣơng sự thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự. 

 

 Về nội dung: Sau khi phân tích đơn kháng cáo của bị đơn, sau cùng vị đại 

diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L, áp dụng khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

30/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
 

[1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn ông Võ Văn E vắng mặt; bị đơn bà 

Nguyễn Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Nhận thấy ông E đã 

đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn 



 

 

Thị Ánh L là ngƣời kháng cáo có đơn xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 và 

khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết 

định tiến hành xét xử vụ án. 
 

[1.2] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L làm trong thời hạn, về hình 

thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định tại các Điều 271, 272, 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nên kháng cáo đƣợc xem xét theo 

trình tự thủ tục phúc thẩm. 
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 Xét nội dung đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 
 

[2.1] Vào ngày 19-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 

927/2020/CV-TA về việc yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

cung cấp thông tin việc ông Võ Văn E, sinh năm 1973; Quốc tịch Việt Nam; 

Chứng minh nhân dân số 365692568 đƣợc cấp tại Sóc Trăng; Cƣ trú: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng, có đi nƣớc ngoài hay không? Nếu có 

xuất cảnh ra khỏi nƣớc Việt Nam để đi đâu? Xuất cảnh bao nhiêu lần? Xuất 

cảnh thời gian bao lâu? Lý do xuất cảnh, v.v... 
 

[2.2] Vào ngày 28-8-2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 

Công văn số 2736/QLXNC-P5 trả lời Công văn số 927/2020/CV-TA ngày 19-8-

2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng có nội dung nhƣ sau: ông Võ Văn E, 

sinh năm 1973; Chứng minh nhân dân số 365692568, thƣờng trú tại: số D1/140 

ấp 1, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng không có thông tin cấp hộ chiếu và xuất 

nhập cảnh. 
 

[2.3] Căn cứ nội dung Công văn số 2736/QLXNC-P5 ngày 28-8-2020 của 

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhƣ đã nêu trên, có cơ sở xác định 

ông Võ Văn E không xuất cảnh đi nƣớc ngoài trƣớc khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ 

lý giải quyết vụ án. Do vậy, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý giải quyết vụ án 

tranh chấp hợp đồng góp hụi và đòi lại tài sản giữa nguyên đơn là bà Trần Thị M 

với các bị đơn gồm bà Nguyễn Thị Ánh L với ông Võ Văn E là đúng thẩm 

quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 
 

[2.4] Nhận thấy, tại biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 bà Nguyễn Thị 

Ánh L trình bày: Tôi có nợ tiền hụi bà M là 16.800.000 đồng và tiền mƣợn là 

7.000.000 đồng, số tiền này ông E biết và là nợ chung của vợ chồng. Do hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn nên xin bà M bớt một số tiền hụi là lãi theo thỏa thuận, 

xin trả tiền nợ hụi gốc là 11.000.000 đồng, tiền mƣợn là 7.000.000 đồng và xin 

trả dần (bút lục số 08). 
 

[2.5] Căn cứ vào biên bản lấy lời khai ngày 11/02/2020 của bà Nguyễn Thị 

Ánh L và căn cứ vào Điều 27, 30, 37 Luật hôn nhân gia đình, nhận thấy bản án 

sơ thẩm buộc ông E cùng bà L có trách nhiệm liên đới trả cho bà M số tiền hụi 

và tiền mƣợn tổng cộng là 18.000.000 đồng là có căn cứ và đúng quy định của 

pháp luật. 
 

Với những phân tích nêu tại các mục [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], Hội 

đồng xét xử xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ánh L là không có cơ sở, 

nên không đƣợc chấp nhận. 



 

 

 

 Do kháng cáo không đƣợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Ánh L phải 

chịu án dân sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật. 

 

 Đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ phù hợp với qui định của pháp 

luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148, Điều 313 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 
 

Tuyên xử: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ánh L. 
 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 30/2020/DS-ST, ngày 12-6-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng, nhƣ sau: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244, Điều 271, khoản 1 Điều 

273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 468, Điều 

471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Điều 15 và Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 

27/11/2006 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thƣờng vụ Quốc hội; Điều 26 

của Luật thi hành án dân sự. 
 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị M. 
 

Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E có nghĩa vụ liên đới trả cho 

bà Trần Thị M số tiền nợ hụi và nợ vay tổng cộng là 18.000.000 đồng (mƣời tám 

triệu đồng). 
 

Kể từ ngày bà Trần Thị M có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà 

Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tƣơng ứng 

với thời gian chậm thi hành án. 
 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L và ông Võ Văn E phải liên đới nộp là 

900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng). 

 

 Bà Trần Thị M không phải chịu án phí. Hoàn trả cho bà Trần Thị M số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 595.000 đồng (năm trăm chín mƣơi năm nghìn 



 

 

đồng) theo biên lai thu số 0001137 ngày 17-12-2019 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án số 0006042 ngày 21-7-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. 
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Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 
 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 TAND huyện L; 

 

 Chi cục THADS huyện L; 
 

- Các đƣơng sự; (Đã ký) 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

Trƣơng Tố Hƣơng 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 67/2020/DS-PT 

Ngày: 16 – 6 - 2020 

V/v: “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do 

 

ngƣời chết để lại.” 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: - Ông Nguyễn Hồng Thanh 
 

- Các Thẩm phán: - Ông Dƣơng Quốc Tuấn 
 

 Ông Võ Hoàng Khải 

 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Nam – Thƣ ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Hậu Giang. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Ông Trần Vũ Tính- 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số: 09/2020/TLPT-DS ngày 14 tháng 02 năm 

2020, về việc “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do ngƣời chết để lại.”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 91/2019/DS-ST ngày 17/9/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Hậu Giang bị kháng cáo. 
 

Theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 103/2020/QĐ-PT ngày 19 tháng 5 

năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Huỳnh Thị Mƣời B, sinh năm: 1985 (có mặt); 

Anh Nguyễn Minh T, sinh năm: 1983 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Ấp 11, thị trấn V, huyện L, tỉnh Hậu Giang. 
 

2. Bị đơn: 



 

 

 

2.1 Ông Thái Trung H, sinh năm: 1971 (có mặt); 
 

Địa chỉ: Ấp 11, thị trấn V, huyện L, tỉnh Hậu Giang. 
 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thái Trung H: Luật sƣ Hồ 

Quốc Thanh – Văn phòng luật sƣ Tiên Thanh – Đoàn luật sƣ tỉnh Hậu Giang 
 

2.2 Chị Thái Duy M, sinh năm: 1995 (vắng mặt); 
 

Địa chỉ: Ấp 11, thị trấn V, huyện L, tỉnh Hậu Giang. 
 

3. Người kháng cáo: Ông Thái Trung H và chị Thái Duy M 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện, các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 
 

Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Mƣời B (gọi tắt là chị Mƣời B) trình bày: 
 

Vào năm 2013 bà Giang Thị U (tên thƣờng gọi ở địa phƣơng là Út H) có tham 

gia hai dây hụi do vợ chồng bà Huỳnh Thị Mƣời B và anh Nguyễn Minh T (gọi tắt 

là anh T) làm chủ, cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây thứ nhất hụi mùa: Mở ngày 19/7/2013 al, loại hụi 3.000.000 đồng, 04 

tháng khui một lần, có 18 phần tham gia, bà U tham gia 01 phần, đóng đƣợc 01 lần 

hụi sống, đến lần thứ 02 thì hốt đƣợc số tiền 26.780.000 đồng, còn nợ lại 16 lần hụi 

chết, bà U đóng tiếp đƣợc 01 lần (vào tháng 02/2014) đến tháng 5/2014 thì bà U 

chết nên ngƣng đóng. Nhƣ vậy, dây hụi này còn lại 15 lần hụi chết tƣơng đƣơng 

45.000.000 đồng hụi chết, tuy nhiên trong biên nhận bà U viết nhằm là 48.000.000 

đồng, dây hụi này mãn vào tháng 02/2020 (các lần khui tiếp theo là tháng 11/2019 

và tháng 02/2020). Tính đến thời điểm hiện tại thì bà U nợ 13 lần hụi chết tƣơng 

đƣơng số tiền 39.000.000 đồng, còn lại 02 lần hụi chết chƣa đến hạn với số tiền 

6.000.000 đồng khi nào mãn hụi mà ông H không trả, bà sẽ yêu cầu khởi kiện sau. 

 

 Dây thứ hai hụi tháng: Mở ngày 20/8/2013 al, hụi 2.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một lần, hụi có 31 phần tham gia, bà U tham gia 01 phần, đóng đƣợc 05 

lần hụi sống, đến lần thứ 6 thì hốt đƣợc số tiền 40.000.000 đồng, còn nợ lại 25 lần 

hụi chết, bà U đóng tiếp đƣợc 03 lần hụi chết đến tháng 02/2014, đến tháng 5/2014 

thì bà U chết nên ngƣng đóng, dây hụi này đã mãn vào tháng 3/2016. Nhƣ vậy, dây 

hụi này còn lại 22 lần hụi chết tƣơng đƣơng số tiền 44.000.000 đồng. 
 

Sau khi bà U chết chị Mƣời B có đến gặp ông H để đòi số tiền hụi bà U còn 

nợ, lúc đó ông H có hứa để từ từ ông H trả, nhƣng ông H cũng không thực hiện 

việc trả nợ. Khi hốt các phần hụi và nhận tiền hụi thì bà U có tự ghi biên nhận cho 

vợ chồng chị Mƣời B và có ký tên vào biên nhận nợ. Nay do bà Giang Thị U đã 

chết nên vợ chồng chị Mƣời B, anh T khởi kiện yêu cầu ngƣời kế thừa quyền và 

nghĩa vụ của bà U là ông Thái Trung H và chị Thái Duy M là chồng và con gái của 

bà U cùng có trách nhiệm trả lại số tiền hụi mà bà U còn nợ tính đến thời điểm xét 

xử là 80.000.000 đồng, còn 02 lần hụi chết của dây hụi mùa 3.000.000 đồng khi 

nào mãn vợ chồng chị Mƣời B sẽ yêu cầu sau. 
 



 

 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn anh Nguyễn 

Minh T trình bày: Anh T thống nhất với lời trình bày của vợ là chị Mƣời B về số 

tiền hụi mà bà U còn nợ và không có bổ sung gì thêm. 
 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án ông Thái Trung H (gọi tắt là 

ông H) là ngƣời kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Giang Thị U (Út H) trình bày: 
 

Ông H là chồng bà Giang Thị U, bà U mất năm 2014, vào khoảng tháng 

02/2018, chị Mƣời B có đến nhà để nói vợ ông là bà Giang Thị U còn nợ số tiền 

hụi khoảng 90.000.000 đồng, ông có nói là lúc bà U còn sống sao chị Mƣời B 

không nói gì về số tiền nợ này, mà để đến khi bà U chết khoảng 04 năm thì mới 
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đến đòi. Nên ông H không thừa nhận số nợ này, từ trƣớc đến nay ông H không biết 

vợ có tham gia chơi hụi của vợ chồng chị Mƣời B hay không, trong biên nhận nợ 

tiền do chị Mƣời B cung cấp thì cũng chỉ có bà U ký tên mà không có ngƣời thứ ba 

nên ông hoàn toàn không biết việc chơi hụi của bà U. Qua kiểm tra trong danh sách 

hụi thì ông chỉ phát hiện mỗi danh sách chỉ có 01 ngƣời hốt và đóng hụi, trong 

danh sách đó cũng có tên vợ ông là Út H nhƣng thực tế ông không biết bà U có 

tham gia hụi hay không, và trong danh sách hụi cũng không có ghi số tiền mà bà U 

hốt và đóng hụi. Còn đối với biên nhận tiền do vợ chồng chị Mƣời B cung cấp thì 

ông không xác định đƣợc có phải là chữ viết của vợ ông hay không và ông cũng 

không có yêu cầu giám định chữ ký trong biên nhận nợ do chị Mƣời B cung cấp, vì 

vợ ông hiện nay cũng đã chết. 
 

Ngoài ra, vợ chồng chị Mƣời B cho rằng vợ ông tên Giang Thị U Huỳnh là 

không đúng, trên tất cả hồ sơ giấy tờ thì vợ ông H đều là tên Giang Thị U chứ 

không phải tên Út H nhƣ trong đơn khởi kiện của vợ chồng chị Mƣời B đã ghi. 

Nay vợ chồng chị Mƣời B, anh T cho rằng vợ ông còn nợ tiền hụi và yêu cầu ông 

cùng con gái là Thái Duy M phải trả nợ theo biên nhận nợ thì ông H không đồng ý. 
 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án chị Thái Duy M (gọi tắt là 
 

Chị M) là ngƣời kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Giang Thị U (Út H) trình bày: 
 

Chị M là con ruột của bà Giang Thị U không thừa nhận bà U có nợ tiền hụi 

của vợ chồng chị Mƣời B, anh T, vì từ trƣớc đến nay chị không hề biết việc bà U 

tham gia chơi hụi của chị Mƣời B, cho đến khi bà U bị bệnh mất thì vợ chồng chị 

Mƣời B mới cho rằng bà U còn nợ hụi và yêu cầu trả tiền. Nay vợ chồng chị Mƣời 

B yêu cầu Chị M và cha là ông Thái Trung H phải trả nợ thì Chị M không đồng ý. 
 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 93/2019/DS-ST ngày 23/9/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Hậu Giang tuyên xử như sau: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Huỳnh Thị Mƣời B, anh 

Nguyễn Minh T đối với ngƣời kế thừa quyền và nghĩa vụ của bị đơn bà Giang Thị 

 

U là ông Thái Trung H, chị Thái Duy M. 

 

 Buộc ông Thái Trung H, chị Thái Duy M có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn 

chị Huỳnh Thị Mƣời B, anh Nguyễn Minh T số tiền 80.000.000 đồng (tám mƣơi 

triệu đồng). Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Mƣời B, anh Nguyễn Minh T không yêu 

cầu tính lãi nên không xem xét. 
 



 

 

Dành quyền khởi kiện cho vợ chồng chị Mƣời B đối với ngƣời kế thừa quyền 

và nghĩa vụ của bà Giang Thị U khi có yêu cầu đối với các lần hụi chƣa mãn. 
 

 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân 

sự năm 2015. 
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Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đƣơng 

sự theo luật định. 
 

Ngày 01/10/2019, ông Thái Trung H và chị Thái Duy M có đơn kháng cáo. 

Nội dung kháng cáo: Ông H và Chị M cho rằng không biết việc bà U có chơi hụi 

với bà B và trên giấy tờ thì bà U có tên là Giang Thị U, không phải Giang Thị U 

Huỳnh nên không đồng ý trả tiền theo yêu cầu của nguyên đơn. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 
 

Bị đơn ông Thái Trung H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Ông H cho rằng 

giữa ông và bà Giang Thị U chung sống với nhau nhƣ vợ chồng từ năm 1994 đến 

khi bà U chết nhƣng không có đăng ký kết hôn. Việc bà U tham gia chơi hụi và hốt 

hụi ông không biết. Hai biên nhận nguyên đơn cung cấp ông H không xác định 

đƣợc có đúng là chữ viết của bà U hay không, hiện nay không có mẫu chữ viết nào 

của bà U để làm mẫu so sánh nên ông không yêu cầu giám định chữ viết. 
 

Luật sƣ bảo về quyền và lợi ích cho ông H trình bày: Bản án sơ thẩm buộc 

ông H và Chị M trả số tiền nợ hụi của bà Giang Thị U (chết), ông H không đồng ý 

trả số tiền này là có cơ sở. Bởi vì, việc bà U chơi hụi và nợ hụi ông H không biết 

nên ông H không có nghĩa vụ trả nợ. Ông H và bà U sống chung nhƣ vợ chồng từ 

năm 1994 đến 2014 không có đăng ký kết hôn. Căn cứ vào quy định pháp luật thì 

ông H bà bà U không phải là vợ chồng, nên ông H không phải là ngƣời thừa kế 

theo pháp luật của bà U. Cấp sơ thẩm không làm rõ bà U chết có để lại tài sản gì, 

cụ thể nhƣ thế nào nhƣng buộc ông H thực hiện nghĩa vụ tài sản do ngƣời chết để 

lại là không đúng. Việc cấp sổ hộ khẩu có ba thành viên, có ghi bà U là vợ ông H 

nhƣng không có giấy đăng ký kết hôn là không đúng. Đề nghị hủy án sơ thẩm, giao 

hồ sơ về cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang trình bày quan điểm: Quá 

trình giải quyết vụ án, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thƣ ký 

phiên tòa và đƣơng sự đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về 

nội dung: Việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu những ngƣời kế thừa quyền và nghĩa 

vụ tố tụng của bà U có nghĩa vụ trả khoản nợ hụi của bà U là có căn cứ vì việc bà 

U nợ có làm biên nhận nợ, những ngƣời làm chứng là những ngƣời tham gia chơi 

hai dây hụi đều khai là bà U có tham gia chơi hụi và hốt hụi nhƣ nguyên đơn trình 

bày. Theo kết quả xác minh thì những hàng thừa kế thứ nhất của bà U là ông H và 

Chị M nên cấp sơ thẩm buộc ông H và Chị M có nghĩa vụ trả nợ là phù hợ. Đề 

nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm 



 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng 

xét xử nhận định: 
 

 Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01/10/2019, ông Thái Trung H và chị Thái 

Duy M có đơn kháng cáo đúng quy định tại các Điều 271, 272, 273 của Bộ luật Tố 
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tụng dân sự năm 2015 nên đƣợc xem là hợp lệ và chấp nhận xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 
 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Thái Duy M vắng mặt nhƣng có đơn xin xét 

xử vắng mặt, căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử vắng mặt Chị M. 

 

 Ông Nguyễn Minh T và bà Huỳnh Thị Mƣời B khởi kiện yêu cầu ông 

Thái Trung H và chị Thái Duy M trả số tiền nợ hụi mà bà Giang Thị U (chết) còn 

nợ. Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết theo quan hệ “Tranh chấp hợp đồng dân 

sự - nợ hụi” là chƣa chính xác, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định lại là “Yêu cầu 

thực hiện nghĩa vụ do ngƣời chết để lại”. 

 

 Về xác định tƣ cách tham gia tố tụng: Bà Giang Thị U chết năm 2014, 

đến ngày 18/9/2018 ông Nguyễn Minh T và bà Huỳnh Thị Mƣời B mới có đơn 

khởi kiện. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bà Giang Thị U là bị đơn, ông Thái Trung 

H và chị Thái Duy M là ngƣời kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà U là 

không đúng. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định lại ông Thái Trung H và chị Thái 

Duy M là bị đơn. Quá trình tố tụng ở cấp sơ thẩm, không có đƣơng sự nào yêu cầu 

áp dụng thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do ngƣời chết để lại, nên Tòa án cấp 

sơ thẩm không áp dụng thời hiệu là phù hợp. 

 

 Xét kháng cáo của ông Thái Trung H và chị Thái Duy M: 
 

[5.1]. Nguyên đơn ông Trí, bà B cho rằng vào năm 2013, bà B và ông Trí có 

mở hai dây hụi. Dây thứ nhất là hụi mùa, mở ngày 19/7/2013 âm lịch, mệnh giá 

3.000.000 đồng, 04 tháng khui một lần, có 18 phần hụi tham gia, bà U tham gia 01 

phần, đóng đƣợc 01 lần hụi sống, đến lần thứ 02 thì bà U hốt đƣợc số tiền 

26.780.000 đồng, còn nợ lại 16 lần hụi chết, bà U đóng tiếp đƣợc 01 lần vào tháng 

02/2014, đến tháng 5/2014 thì bà U chết nên ngƣng đóng, còn lại 15 lần hụi chết, 

dây hụi này mãn vào tháng 02/2020. Dây thứ hai là hụi tháng, mở ngày 20/8/2013 

âm lịch, mệnh giá 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, hụi có 31 phần hụi 

tham gia, bà U tham gia 01 phần, đóng đƣợc 05 lần hụi sống, đến lần thứ 6 thì hốt 

đƣợc số tiền 40.000.000 đồng, còn nợ lại 25 lần hụi chết, bà U đóng tiếp đƣợc 03 

lần hụi chết đến tháng 04/2014, đến tháng 5/2014 thì bà U chết nên ngƣng đóng, 

dây hụi này đã mãn vào tháng 3/2016. Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là hai biên nhận ngày 26/10/2013 và ngày 27/01/2014. Ông H 

và Chị M cho rằng không biết bà U có tham gia hai dây hụi trên, không khẳng định 

đƣợc chữ viết trong hai biên nhận nguyên đơn cung cấp có phải là do bà U viết và 

ký tên hay không. Tuy nhiên các đƣơng sự không yêu cầu giám định chữ ký và chữ 



 

 

viết của bà U trong hai biên nhận nợ. Tại phiên tòa phúc thẩm các đƣơng sự đều 

thừa nhận không có mẫu chữ ký và chữ viết của bà U để làm mẫu so sánh với chữ 

viết và chữ ký của hai biên nhận nguyên đơn cung cấp nên không thể tiến hành 

giám định đƣợc. 
 

[5.2]. Ông H và Chị M cho rằng trên giấy tờ thì bà U có tên là Giang Thị U, 

không phải Giang Thị U Huỳnh, tuy nhiên tại biên bản đối chất ngày 12/5/2020, 

ông H thừa nhận vợ ông là bà Giang Thị U có tên thƣờng gọi là Út H, lời thừa 
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nhận của ông H cũng phù hợp với lời khai của những ngƣời làm chứng là Nguyễn 

Thị Hằng, Nguyễn Thu Ngân, Nguyễn Thị Thích, Đặng Thị Láng, Đặng Nguyễn 

Thị Bạch, Dƣơng Thị Miền là những ngƣời cùng tham gia chơi hụi chung với bà U 

là ở địa phƣơng bà Giang Thị U có tên thƣờng gọi là Út H. Từ những căn cứ trên, 

có cơ sở để khẳng định bà Giang Thị U và Giang Thị U Huỳnh là cùng một ngƣời. 
 

[5.3]. Ông H và Chị M kháng cáo cho rằng không biết việc bà U có tham gia 

hai dây hụi do bà B làm chủ hụi, lời trình bày này của ông H và Chị M không đồng 

nghĩa với việc bà U không có tham gia hụi và nợ hụi. Xét lời khai của những ngƣời 

làm chứng là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Ngân, Nguyễn Thị Thích, Đặng Thị 

Láng, Đặng Nguyễn Thị Bạch, Dƣơng Thị Miền là những ngƣời hụi viên cùng 

tham gia chung hai dây hụi trên với bà U đều khẳng định việc bà U có tham gia hai 

dây hụi và đã hốt hụi nhƣ nguyên đơn trình bày. Do đó, có căn cứ xác định bà U có 

tham gia hai dây hụi, đã hốt hụi và còn nợ lại số tiền hụi nhƣ nguyên đơn trình bày. 
 

[5.4]. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông H cung cấp chứng cứ là Đơn xin xác nhận 

đề ngày 10/10/2019 có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn V, huyện L, tỉnh 

Hậu Giang về việc giữa ông H và bà U chung sống với nhau nhƣ vợ chồng từ năm 

1994 đến năm 2014 nhƣng không có đăng ký kết hôn. Căn cứ Hƣớng dẫn tại mục 3 

Thông tƣ liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp; Nghị quyết số 

35/2000/NQ-QH10 của Quốc hội và khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000 (khoản 1 Điều 14 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014) thì quan hệ 

vợ chồng giữa ông H và bà U không đƣợc pháp luật công nhận. Do đó, ông H 

không thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà U nên không có nghĩa vụ về tài sản của 

bà U. 
 

[5.5]. Đối với kháng cáo của chị Thái Duy M không đồng ý trả nợ, Hội đồng 

xét xử xét thấy nhƣ đã nhận định tại mục [5.3], [5.4] thì khi bà U chết còn nợ tiền 

hụi của ông Trí, bà B số tiền 86.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Trí, bà B chỉ khởi 

kiện yêu cầu trả số tiền 80.000.000 đồng, còn 02 lần hụi chết của dây hụi mùa 

3.000.000 đồng ông Trí, bà B chƣa khởi kiện nên cấp sơ thẩm xác định ngƣời thừa 

kế theo pháp luật của bà U có nghĩa vụ trả số tiền 80.000.000 đồng là trong phạm 
 

 khởi kiện, yêu cầu của đƣơng sự. Căn cứ Điều 637 của Bộ luật Dân sự năm 

2005 (tƣơng ứng Điều 615 của Bộ luật Dân sự năm 2015) quy định về thực hiện 

nghĩa vụ tài sản do ngƣời chết để lại: “1. Những người hưởng thừa kế có trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác”. Chị M là con ruột của bà U, theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 675 của Bộ luật Dân sự năm 2005 (tƣơng ứng điểm a khoản 1 

Điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2015) thì Chị M là ngƣời thừa kế theo pháp luật, 



 

 

nên Chị M chỉ có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do bà U để lại. Tòa án cấp 

sơ thẩm buộc ngƣời thừa kế theo pháp luật của bà U có nghĩa vụ trả cho ông Trí, 

bà B số tiền 80.000.000 đồng là chƣa đúng, cần rút kinh nghiệm. 

 

 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng 

cáo của ông Thái Trung H, chấp nhận một phần kháng cáo của bà Thái Duy M, sửa 

bản án sơ thẩm. 
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[7]. Về án phí dân sự phúc thẩm không ai phải chịu. 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

Chấp nhận kháng cáo của ông Thái Trung H. Chấp nhận một phần kháng cáo 

của chị Thái Duy M. 
 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 93/2019/DS-ST ngày 23/9/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Hậu Giang. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị 

Mƣời B, ông Nguyễn Minh T. Buộc chị Thái Duy M có nghĩa vụ trả cho bà Huỳnh 

Thị Mƣời B, ông Nguyễn Minh T số tiền 80.000.000 đồng (tám mƣơi triệu đồng) 

trong phạm vi di sản do bà Giang Thị U để lại. 

 

 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Mƣời 

B, ông Nguyễn Minh T yêu cầu ông Thái Trung H thực hiện nghĩa vụ trả nợ hụi do 

bà Giang Thị U chết để lại. 

 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: Chị Thái Duy M phải chịu số tiền 4.000.000 đồng 

(bốn triệu đồng) trong phạm vi di sản do bà Giang Thị U để lại. Nguyên đơn chị 

Huỳnh Thị Mƣời B, anh Nguyễn Minh T đƣợc nhận lại 2.225.000 đồng (hai triệu 

hai trăm hai mƣơi lăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 

0019639, ngày 10/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Hậu 

Giang. 
 

 Án phí dân sự phúc thẩm không ai phải chịu. Ông Thái Trung H và chị 

Thái Duy M đƣợc nhận lại 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai 

thu số 0001515 ngày 03/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh 

Hậu Giang. 
 



 

 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 

dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 



 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

 VKSND tỉnh Hậu Giang; 

 TAND H. L; 

 Chi cục THADS H. L; 

 Đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÖC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thanh 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KRÔNG NÔ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Bản án số: 16/2020/DS-ST 
 

Ngày: 03/9/2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 
 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tím 

 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Châu và ông Hồ Quang Hiển 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Bun, cán bộ TAND huyện Krông 

Nô. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô tham gia phiên tòa: Bà 

 

Hoàng Thị Thùy Dung, chức vụ Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 03 tháng 9 năm 2020, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện 

Krông Nô tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

31/2020/TLST-DS, ngày 20 tháng 02 năm 2020, về việc “Tranh chấp hợp đồng 

góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 12/2020/QĐXXST-DS, ngày 

31/7/2020, giữa các đƣơng sự: 
 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1965. 
 

Địa chỉ: Thôn X, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. 
 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Th: Ông Dƣơng Văn Nh, 

sinh năm 1985. Có mặt. 



 

 

 

Địa chỉ: thôn Ph, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. 
 

Bị đơn: Nguyễn Thị L, sinh năm 1968. Có mặt. 
 

Địa chỉ: thôn Th, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. 
 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

 Ông Nguyễn Văn U, sinh năm 1968. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Địa chỉ: thôn Th, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. 

 

 Bà Hồ Thị Th, sinh năm 1955. Vắng mặt. 
 

Địa chỉ: thôn Ngh, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 18/02/2020 (nộp trực tiếp tại Tòa án ngày 

18/02/2020), quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Người đại diện theo ủy 

quyền của Nguyên đơn, ông Dương Văn Nh trình bày: 
 

Vào năm 2018 bà Nguyễn Thị Th làm chủ dây hụi trong đó có bà Nguyễn 

Thị L tham gia, do bà L đã nhận tiền nhƣng không đóng lại nên ngày 21/6/2019 bà 

Th và bà L đã tính toán với nhau, theo đó bà L nợ của bà Th số tiền chơi hụi chƣa 

đóng là 72.000.000 đồng. Bà Th yêu cầu bà L ký tên trong giấy viết bằng bút mực 

màu xanh đề ngày 21/6/2019 có nội dung bà Nguyễn Thị L nợ biêu của bà Nguyễn 

Thị Th số tiền 72.000.000 đồng, bà L trả trƣớc 10.000.000 đồng còn nợ lại 

62.000.000 đồng, bà L đóng cho bà Th số tiền 3.000.000 đồng vào ngày 21 hàng 

tháng. Bên dƣới có chữ ký, viết tên của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị Th. 
 

Tính đến thời điểm này bà L chƣa thanh toán cho bà Th số tiền nào từ số nợ 

62.000.000 đồng, vì vậy bà Th giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của mình, buộc bà L 

phải thanh toán một lần số tiền đã ký nhận ngày 21/6/2019 là 62.000.000 đồng, bà 

Th không yêu cầu tiền lãi. 
 

Đối với ông Nguyễn Văn U không liên quan đến việc bà L và bà Th tham 

gia biêu hụi với nhau vì vậy bà Th chỉ yêu cầu bà L có nghĩa vụ thanh toán mà 

không yêu cầu ông U có trách nhiệm liên đới với bà L. 
 

Bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa bà 

Nguyễn Thị L trình bày: 
 

Vào năm 2018 (bà L không nhớ thời gian cụ thể), bà L có tham gia 02 dây 

hụi do bà Th làm chủ, 01 dây bà L tham gia 01 chân, số tiền thỏa thuận là 

3.000.000 đồng, nếu ai không hốt thì hàng tháng đóng số tiền 2.200.000 đồng, ai 

mà hốt thì hàng tháng đóng lại số tiền 3.000.000 đồng, số tiền chênh lệch 800.000 

đồng là tiền lãi mà ngƣời không hốt đƣợc nhận. Bà L tham gia đƣợc vài tháng thì 

hốt, sau đó hàng tháng đóng lại số 3.000.000 đồng, đến năm 2019 còn lại khoảng 

06 tháng thì không đóng tiếp đƣợc do kinh tế khó khăn và còn nợ lại của bà Th. 

Việc đóng hụi hàng tháng bà Th có sổ sách ghi lại. 
 

Ngoài ra bà L còn tham gia 02 chân của dây hụi với số tiền 2.000.000 đồng. 

Nếu ai không hốt thì hàng tháng đóng số tiền 1.400.000 đồng, số tiền chênh lệch 

600.000 đồng là tiền lãi mà ai không hốt đƣợc nhận. Bà L đã hốt 01 chân và hàng 

tháng đóng lại số tiền 2.000.000 đồng. Chân còn lại thì bà với bà Th và bà Hồ Thị 

Th có thỏa thuận với nhau với nội dung: Bà Th giao cho bà Th số tiền 34.600.000 

đồng (tức là 24 ngƣời chơi x 1.400.000 đồng/tháng = 34.600.000 đồng), bà Th giao 

cho bà L số tiền 34.600.000 đồng, tôi có trách nhiệm hàng tháng đóng lại số tiền 

2.000.000 đồng. Bà Th nhận tháng cuối sẽ đƣợc bà Th thanh toán số tiền 

48.000.000 đồng. 



 

 

 

Do hàng tháng bà L không đóng tiền đƣợc cho bà Th nên bà Th cho ngƣời 

đến nhà bà L quậy phá, ngày 21/6/2019, bà L có ký nhận trong giấy viết tay với nội 

dung nợ tiền bƣu hụi của bà Th với số tiền 72.000.000 đồng, bà L đã thanh toán số 

tiền 10.000.000 đồng còn nợ lại 62.000.000 đồng, bà L hẹn hàng tháng sẽ thanh 

toán cho bà Th số tiền 3.000.000 đồng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên bà L 

không có tiền để thanh toán cho bà Th. 
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Tại phiên tòa bà L công nhận và đồng ý thanh toán cho bà Th số tiền bà L đã 

ký nhận trong giấy viết tay ngày 21/6/2019 là 62.000.000 đồng, nhƣng do hiện nay 

bà L đang khó khăn nên số tiền trên bà L xin đƣợc trả dần. 
 

Bản tự khai, biên bản lấy lời khai, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Hồ Thị Th trình bày: 
 

Vào năm 2018 (bà Th không nhớ thời gian cụ thể), bà Th có tham gia 03 

chân của dây hụi với số tiền 2.000.000 đồng. Nếu ai không hốt thì hàng tháng đóng 

số tiền 1.400.000 đồng, số tiền chênh lệch 600.000 đồng là tiền lãi mà ai không hốt 

đƣợc nhận. Bà Th đã hốt 03 chân mà bà Th tham gia, bà Th còn nợ lại 05 tháng 

chƣa đóng hụi chết trong 03 chân đã hốt. Ngoài ra giữa bà Th với bà Th và bà L có 

thỏa thuận với nhau với nội dung: Bà Th giao cho bà Th số tiền 34.600.000 đồng 

(tức là 26 ngƣời chơi x 1.400.000 đồng/tháng = 36.400.000 đồng), bà Th giao cho 

bà L bao nhiêu tiền bà không biết, bà L có trách nhiệm hàng tháng đóng lại số tiền 

2.000.000 đồng. Bà Th nhận tháng cuối sẽ đƣợc bà Th thanh toán số tiền 

52.000.000 đồng (tức là 26 ngƣời x 2.000.000 đồng/ngƣời/tháng = 52.000.000 

đồng).Việc thỏa thuận 03 ngƣời chỉ nói miệng với nhau không có giấy tờ gì. 
 

Bà Th có cung cấp cho Tòa án giấy viết tay bằng bút mực màu xanh có phần 

nội dung ghi “ chị th đã đóng 6 tháng biêu nợ 5 tháng. Mỗi tháng phải nộp 5 triệu 

rữu bàng chữ năn rữi” thể hiện bà Th đã hốt 03 chân hụi mà bà Th thực tế tham 

gia, đã đóng đƣợc 06 tháng, còn nợ lại 05 tháng; Phần nội dung “một chân L H còn 

Sống” là thể hiện phần thỏa thuận giữa bà Th với bà Th và bà L. 
 

Quá trình giải quyết vụ án bà Th tự thỏa thuận với bà Th, bà không có yêu 

cầu độc lập, tại phiên tòa bà đƣợc triệu tập hợp lệ 02 lần nhƣng vắng mặt. 
 

Bản tự khai, biên bản lấy lời khai, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Văn U trình bày: 
 

Việc bà L tham gia hụi với bà Th và nợ tiền hụi của bà Th ông U không biết, 

đây là giao dịch riêng giữa bà L với bà Th, bà L tham gia biêu, hụi không tạo ra thu 

nhập cho ra đình mà thực hiện từ tài sản riêng của bà L, nên bà L có nghĩa vụ và tự 

chịu trách nhiệm đối với bà Th, ông U không có trách nhiệm liên đới cùng với bà L 

trả nợ cho bà Th. 
 

 kiến của đại diện Viện kiểm sát: Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã 

chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng từ khi thụ lý đến trƣớc khi mở 

phiên tòa; tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ ký đã thực hiện đúng, 

đầy đủ các trình tự thủ tục quy định; Nguyên đơn, bị đơn, ngƣời có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan chấp hành đúng quy định của pháp luật. 
 



 

 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của Nguyên đơn. Buộc bà Nguyễn Thị L phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị Th số 

tiền mà bà L đã ký nhận ngày 21/6/2019 là 62.000.000 đồng. 
 

Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trƣờng hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền hàng tháng bên 
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phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357; Điều 468 của Bộ luật dân sự. 
 

Về án phí: Buộc bà Nguyễn Thị L chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và căn cứ vào kết quả 

thẩm tra công khai các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1] Về tố tụng: 
 

[1.1.] Bà Nguyễn Thị Th khởi kiện bà Nguyễn Thị L phải thanh toán số tiền 

nợ gốc thể hiện trong giấy nợ biêu ngày 21/6/2019. Xuất phát từ quan hệ họ, hụi, 

biêu phƣờng giữa bà Th và bà L, do vi phạm nghĩa vụ nộp biêu nên bà Th mới yêu 

cầu bà L ký giấy nhận nợ biêu vào ngày 21/6/2019. Vì vậy đây là quan hệ “Tranh 

chấp hợp đồng góp hụi”. Bà Nguyễn Thị L có đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại thôn 

Th, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân huyên Krông Nô theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 

1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

[1.2.] Tòa án tống đạt hợp lệ hai lần cho bà Hồ Thị Th nhƣng bà Th vắng 

mặt không có lý do, vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227 của Bộ luật tố tụng 

dân sự đƣa vụ án ra xét xử vắng mặt bà Th. 
 

[2] Về nội dung vụ án: 
 

[2.1.] Giao dịch dân sự giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Th và bà Nguyễn 

Thị L là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. Việc các bên tham gia biêu, hụi 

đƣợc thể hiện qua lời trình bày của các bên, cụ thể vào năm 2018, bà L có tham gia 

02 dây hụi do bà Th làm chủ, 01 dây bà L tham gia 01 chân, số tiền thỏa thuận là 

3.000.000 đồng, nếu ai không hốt thì hàng tháng đóng số tiền 2.200.000 đồng, ai 

mà hốt thì hàng tháng đóng lại số tiền 3.000.000 đồng, số tiền chênh lệch 800.000 

đồng là tiền lãi mà ngƣời không hốt đƣợc nhận. Bà L tham gia đƣợc vài tháng thì 

hốt, sau đó hàng tháng đóng lại số 3.000.000 đồng, đến năm 2019 còn lại khoảng 

06 tháng thì không đóng tiếp đƣợc do kinh tế khó khăn và còn nợ lại của bà Th. 

Việc đóng hụi hàng tháng bà Th có sổ sách ghi lại. 
 

Ngoài ra bà L còn tham gia 02 chân của dây hụi với số tiền 2.000.000 đồng. 

Nếu ai không hốt thì hàng tháng đóng số tiền 1.400.000 đồng, số tiền chênh lệch 

600.000 đồng là tiền lãi mà ai không hốt đƣợc nhận. Bà L đã hốt 01 chân và hàng 

tháng đóng lại số tiền 2.000.000 đồng. Chân còn lại thì bà với bà Th và bà Hồ Thị 



 

 

Th có thỏa thuận với nhau với nội dung: Bà Th giao cho bà Th số tiền 34.600.000 

đồng (tức là 24 ngƣời chơi x 1.400.000 đồng/tháng = 34.600.000 đồng), bà Th giao 

cho bà L số tiền 34.600.000 đồng, tôi có trách nhiệm hàng tháng đóng lại số tiền 

2.000.000 đồng. Bà Th nhận tháng cuối sẽ đƣợc bà Th thanh toán số tiền 

48.000.000 đồng. 
 

Do hàng tháng bà L không đóng tiền đƣợc cho bà Th nên ngày 21/6/2019, bà 

L có ký nhận trong giấy viết tay với nội dung nợ tiền bƣu hụi của bà Th với số tiền 
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72.000.000 đồng, bà L đã thanh toán số tiền 10.000.000 đồng còn nợ lại 62.000.000 

đồng, bà L hẹn hàng tháng sẽ thanh toán cho bà Th số tiền 3.000.000 đồng. 
 

Khoản 1 Điều471 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 
 

“1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch 

về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau 

lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh 

họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.” 
 

Khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 
 

“2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự 

kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa 

ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.” 
 

Nhƣ vậy lời trình bày của bà L phù hợp với lời trình bày của Ngƣời đại diện 

theo ủy quyền của Nguyên đơn, phù hợp với chứng cứ mà Nguyên đơn cung cấp là 

giấy viết bằng bút mực màu xanh đề ngày 21/6/2019 có nội dung bà Nguyễn Thị L 

nợ biêu của bà Nguyễn Thị Th số tiền 72.000.000 đồng, bà L trả trƣớc 10.000.000 

đồng còn nợ lại 62.000.000 đồng, bà L đóng cho bà Th số tiền 3.000.000 đồng vào 

ngày 21 hàng tháng. Đây là các tình tiết, sự kiện không phải chứng minh, vì vậy 

yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn có cơ sở để chấp nhận. 
 

[2.2] khoản 3 Điều 45 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về 

nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng: 
 

“3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì 

nhu cầu của gia đình.” 
 

Quá trình giải quyết vụ án, bà L là ngƣời trực tiếp tham gia biêu, hụi với bà 

Th, bà L không nói cho ông U biết, ông U cũng không biết và cho rằng đây là giao 

dịch riêng giữa bà L với bà Th, bà L tham gia biêu, hụi không tạo ra thu nhập cho 

gia đình mà thực hiện từ tài sản riêng của bà L, nên bà L có nghĩa vụ và tự chịu 

trách nhiệm đối với bà Th, ông U không có trách nhiệm liên đới cùng với bà L trả 

nợ cho bà Th. Nguyên đơn cũng chỉ yêu cầu bà L có trách nhiệm thanh toán nợ cho 

bà Th mà không yêu cầu ông U có trách nhiệm liên đới cùng với bà L trả nợ. Vì 

vậy Hội đồng xét xử xác định đây là nghĩa vụ của mình bà L đối với bà Th, ông U 

không có nghĩa vụ liên đới với bà L thanh toán nợ cho bà Th. 
 

 Quá trình giải quyết vụ án, bà L trình bày khi bà L tham gia 02 chân của 

dây hụi với số tiền 2.000.000 đồng. Trong đó có 01 chân đƣợc bà L, bà Th và bà 

Hồ Thị Th có thỏa thuận với nhau với nội dung: Bà Th giao cho bà Th số tiền 



 

 

34.600.000 đồng (tức là 24 ngƣời chơi x 1.400.000 đồng/tháng = 34.600.000 

đồng), bà Th giao cho tôi số tiền 34.600.000 đồng, tôi có trách nhiệm hàng tháng 

đóng lại số tiền 2.000.000 đồng. Bà Th nhận tháng cuối sẽ đƣợc bà Th thanh toán 

số tiền 48.000.000 đồng. 
 

Bà Th đã đƣợc giải thích về quyền, nghĩa vụ của ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập nhƣng bà Th không có yêu cầu độc lập, vì vậy Hội 

đồng xét xử không xem xét, giải quyết đối với nội dung này. Trƣờng hợp các bên 

đƣơng sự có tranh chấp và khởi kiện thì đƣợc giải quyết bằng vụ án độc lập. 
 

5 



 

 

 Án phí dân sự: Yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Th đƣợc chấp nhận 

vì vậy bà L phải nộp số tiền 3.100.000 đồng (62.000. 000 đồng x 5% = 3.100.000 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và 

Điều 26 của NQ 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016. Hoàn trả bà Nguyễn Thị 

Th số tiền 1.550.000 đồng tiền tạm ứng án phí mà bà Thu đã nộp tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Krông Nô, theo biên lai số 0002378, ngày 18/02/2020. 
 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ các khoản 3 Điều 26; Điều 35; Điều 235; Điều 147; Điều 180 của Bộ 

luật tố tụng dân sự; 
 

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự 2015; Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Th đối với bà Nguyễn Thị 

L. 
 

 Buộc bà Nguyễn Thị L phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị Th số tiền 

62.000.000 đồng. 
 

Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trƣờng hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho ngƣời 

đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357; Điều 468 của Bộ luật dân sự. 
 

 Về án phí: Buộc bà Nguyễn Thị L phải chịu 3.100.000 đồng án phí dân sự 

sơ thẩm. 
 

Hoàn trả bà Nguyễn Thị Th số tiền 1.550.000 đồng tiền tạm ứng án phí mà 

bà Th đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Nô, theo biên lai số 

0002378, ngày 18/02/2020. 
 

 Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn; bị đơn có mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt có quyền kháng cáo bản án liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của 



 

 

mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm 

yết lên Tòa án cấp trên yêu cầu xét xử phúc thẩm. 
 

Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người đựơc thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thu hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 
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Nơi nhận: 

 

 TAND tỉnh Đắk Nông; 

 

 VKSND huyện.Krông Nô; 

 

 CC THADS huyện Krông Nô; 

 

 Các đƣong sự; 

 

 Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Thẩm phán – Chủ Tọa phiên toà 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Thị Tím 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NĂM CĂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH CÀ MAU 
   

   
      

 

Bản án số: 22/2020/DS-ST 

Ngày 31-8-2020 
 

V/v tranh chấp hợp đồng hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc 

Kiên. Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Bà Phạm Kim Luyến. Ông 

Nguyễn Quốc Thống. 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Tú Hƣơng – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Năm Căn. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Hồng Yến – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Năm Căn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 17/2020/TLST - DS ngày 10 tháng 02 

năm 2020 về “tranh chấp hợp đồng hụi”, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

33/2020/QĐXXST – DS ngày 23 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Chị Dƣơng Thị H, sinh năm 1977 (có 

mặt). Địa chỉ: ấp BD, xã TG, huyện NC, tỉnh Cà Mau. 

 

 Bị đơn: Chị Phạm Xuân Đ, sinh năm 1973 (vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp BD, xã TG, huyện NC, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

 Tại đơn khởi kiện ngày 10/02/2020 và tại phiên tòa nguyên đơn chị Dƣơng 

Thị H trình bày: Chị Phạm Xuân Đ làm chủ đầu thảo và mở các dây hụi sau: 
 

Dây hụi 300.000 đồng mở ngày 30/9/2016 âl gồm có 57 chân, một tháng 

khui 02 lần vào ngày 15 và 30, chị tham gia 01 chân góp đƣợc 42 kỳ bằng 

12.600.000 đồng thì đình hụi. Ngoài ra, dây hụi này chị mua thêm 02 chân tổng 

34.200.000 đồng. 
 

Dây hụi 300.000 đồng mở ngày 30/02/2017 âl gồm có 45 chân, một tháng 



 

 

khui 02 lần vào ngày 15 và 30, chị tham gia 02 chân góp đƣợc 34 kỳ bằng 

20.400.000 đồng thì đình hụi. Ngoài ra, dây hụi này chị mua thêm 02 chân và đã 

hốt 02 chân nhƣng chị Đ chung thiếu số tiền 1.350.000 đồng. 
 

Dây hụi 300.000 đồng mở ngày 15/6/2017 âl gồm có 39 chân, một tháng 

khui 02 lần vào ngày 15 và 30, chị tham gia 02 chân góp đƣợc 24 kỳ bằng 

14.400.000 đồng thì đình hụi. Ngoài ra, dây hụi này chị mua thêm 01 chân và đã 

hốt nhƣng chị Đ chung thiếu số tiền 1.200.000 đồng. 
 

Tổng 03 dây hụi trên chị đã góp cho chị Đ bằng 84.100.000 đồng thì ngày 

29/6/2018 âl chị Đ đi khỏi địa phƣơng. Sau đó, gia đình chị Đ đã trả đƣợc 

18.700.000 đồng, hiện chị Đ còn nợ 65.400.000 đồng và yêu cầu hoàn trả lại cho 

chị. Tại phiên tòa chị H đồng ý giảm bớt cho chị Đ 5.400.000 đồng và yêu cầu trả 

số tiền 60.000.000 đồng. 
 

 Bị đơn chị Phạm Xuân Đ đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia hòa 

giải, tham gia phiên tòa nhƣng vắng mặt và không có ý kiến, yêu cầu gì đối với nội 

dung nguyên đơn khởi kiện. 

 

 Tại phiên tòa Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng 

dân sự trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa là đúng quy định 

pháp luật về thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự. Qua xem xét lời trình bày của 

các đƣơng sự và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, Đại diện viện kiểm sát đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự, Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị H, buộc chị Đ trả cho chị H 

60.000.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về tố tụng: Xét việc vắng mặt của chị Đ đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ 

đến lần thứ 02 để tham gia hòa giải và phiên tòa sơ thẩm nhƣng vắng mặt không rõ 

lý do. Căn cứ khoản 1 Điều 207 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án 

không hòa giải đƣợc và Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt chị Đ là đúng quy định. 

 

 Nguyên đơn khởi kiện cho rằng chị Phạm Xuân Đ làm chủ đầu thảo và 

mở 03 dây hụi 300.000 đồng, đến khi chị Đ đình hụi thì nợ nguyên đơn 

84.100.000 đồng, sau đó có trả 18.700.000 đồng, hiện chị Đ còn nợ 65.400.000 

đồng và khởi kiện đòi lại. Chứng cứ nguyên đơn giao nộp cho Tòa án bao gồm: 

Phiếu hƣớng dẫn số 02 ngày 07/02/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 



 

 

huyện Năm Căn; giấy hụi 300.000 đồng mở ngày 15/6/2017âl; giấy hụi 300.000 

đồng mở ngày 30/02/2017âl; giấy hụi 300.000 đồng mở ngày 30/9/2016âl; Hợp 

đồng cố đất ngày 09/3/2019 giữa ông Phạm Văn Đoàn và bà Phạm Xuân Đ và biên 

nhận ngày 24/01/2020, các chứng cứ này bị đơn chị Đ biết chị H giao nộp cho Tòa 

án nhƣng đến nay không có ý kiến phản đối. Ngoài ra, việc tranh chấp giữa chị H 

và chị Đ đã đƣợc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn thụ lý giải 
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quyết theo đơn tố cáo tội phạm của chị H. Tại Văn bản số 02 ngày 07/02/2020 của 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn xác định việc tranh chấp hụi 

giữa chị Đ với các hụi viên là tranh chấp dân sự, chƣa có dấu hiệu của tội phạm 

hình sự nên hƣớng dẫn chị H khởi kiện ra Tòa án. Quá trình điều tra chị Đ khai có 

nợ một số hụi viên trong đó có chị H và tại Hợp đồng cố đất ngày 09/3/2019 thể 

hiện một phần nội dung các hụi viên cho chị Đ cố đất để trả nợ, trong đó có trả 

theo % cho chị H đƣợc 18.800.000 đồng, còn nợ lại 64.500.000 đồng; tại biên 

nhận ngày 24/01/2020 chị Phạm Xuân Đ nhận thiếu chị H 65.400.000 đồng và chị 

H giảm bớt cho chị Đ 5.400.000 đồng, còn lại 60.000.000 đồng. Ngoài ra, khi chị 

H khởi kiện tại Tòa án đòi lại tiền nợ hụi là 65.400.000 đồng thì chị Đ biết nhƣng 

cho đến nay không có ý kiến phản bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đều này 

cho thấy chị Đ đồng ý nội dung nguyên đơn khởi kiện. 
 

 Nhƣ vậy, từ khi đình hụi cho đến nay chị Đ không thực hiện hoàn trả số 

tiền nợ lại chị H, chị Đ là ngƣời vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng và làm ảnh 

hƣởng đến quyền lợi của chị H trong thời gian dài chƣa nhận lại đƣợc số tiền 

65.400.000 đồng. Do đó, nay chị H kiện đòi lại số tiền nêu trên là có căn cứ. Tuy 

nhiên, tại phiên tòa chị H đồng ý giảm bớt cho chị Đ số tiền 5.400.000 đồng, còn 

lại 60.000.000 đồng và yêu cầu trả lại, đây là sự tự nguyện và quyền định đoạt của 

chị H không trái quy định pháp luật nên đƣợc chấp nhận. 

 

 Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, nên bị đơn phải chịu 

án phí theo quy định của pháp luật số tiền 3.000.000 đồng (60.000.000 đồng x 

5%). 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 207, khoản 3 Điều 228 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật dân sự; Nghị định số 144/2006/NĐ – CP ngày 

27/11/2006 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phƣờng; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án. 
 

 Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị H. Buộc chị Phạm Xuân Đ phải 

có nghĩa vụ hoàn trả lại cho chị Dƣơng Thị H số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mƣơi 

triệu đồng). 

 



 

 

 Kể từ ngày chị H có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng chị Đ còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự. 

 

 Án phí dân sự chị Phạm Xuân Đ phải chịu 3.000.000 đồng (chƣa nộp). 

Chị H không phải chịu án phí dân sự, hoàn trả lại cho chị H số tiền 1.635.000 đồng 

dự nộp tại biên lai số 0007046 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Năm Căn. 
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4. Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

 Đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ./. 
 

 

Nơi nhận: 

 TAND tỉnh Cà Mau; 

 

 VKSND huyện Năm Căn; 

 

 CCTHADS huyện Năm Căn; 

 

 Đƣơng sự; 

 

 Lƣu VT, hồ sơ vụ án. 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Trần Quốc Kiên 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN U MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH CÀ MAU 
   

   
      

 

Bản án số: 47/2020/DS-ST 
 

Ngày 08-9-2020 
 

V/v tranh chấp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Ý 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thảo Nhi 
 

Ông Dƣ Thanh Hồng 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Dƣơng Thị Lụa là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau. 
 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 61/2020/TLST-DS ngày 01 tháng 
 

 năm 2020 về việc tranh chấp hụi theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

62/2020/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 7 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

 

 Nguyên đơn: Bà Tạ Kim T, sinh năm 1979 (có mặt). 

 

 Bị đơn: Bà Lê Thị V (vắng mặt). 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đỗ Minh N, sinh năm 1978 

(có mặt). 
 

Cùng địa chỉ cƣ trú: Ấp 6, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 29/5/2020 và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Tạ Kim 

T trình bày: 
 

Bà Lê Thị V có tham gia 02 dây hụi do bà chủ cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi thứ nhất mở ngày 02/6/2019 âm lịch, loại hụi 2.000.000 đồng, mỗi 

tháng khui một kỳ, tổng số 22 phần, bà V tham gia 01 phần, kêu giá 360.000 đồng 

hốt đƣợc số tiền là 34.520.000 đồng vào kỳ khui hụi lần thứ tƣ (ngày 02/9/2019 âm 

lịch). Sau khi hốt hụi, bà V đóng lại hụi chết đến hết tháng 12/2019 âm lịch. Từ 

tháng 01 đến tháng 4 sau năm 2020 âm lịch (do nhuận hai tháng 4), bà V không 

đóng hụi chết nên bà phải đóng thay cho bà V 05 kỳ bằng 10.000.000 đồng. 

 

 Dây hụi thứ hai mở ngày 02/6/2019 âm lịch, loại hụi 3.000.000 đồng, mỗi 



 

 

tháng khui một kỳ, tổng số 22 phần, bà V tham gia 01 phần, kêu giá 600.000 đồng 

hốt đƣợc số tiền là 49.500.000 đồng vào kỳ khui hụi lần thứ hai (ngày 02/7/2019 

âm lịch). Sau khi hốt hụi, bà V đóng lại hụi chết đến hết tháng 12/2019 âm lịch. Từ 

tháng 01 đến tháng 4 sau năm 2020 âm lịch (do nhuận hai tháng 4), bà V không 

đóng hụi chết nên bà phải đóng thay cho bà V 05 kỳ bằng 15.000.000 đồng. 
 

Nhƣ vậy, tổng số tiền hụi chết của hai dây hụi mà bà V không đóng tính từ 

tháng 01 đến tháng 4 sau năm 2020 âm lịch (do nhuận hai tháng 4) là 25.000.000 

đồng. Tại các hợp đồng chơi hụi thể hiện ông Đỗ Minh N là chủ hụi nhƣng thực tế 

do bà làm chủ hụi, bà là ngƣời gom và giao tiền hụi cho các hụi viên. Tại địa 

phƣơng nhiều ngƣời không biết tên bà nên bà mới ghi tên của chồng bà là ông Đỗ 

Minh N là chủ hụi. Do đó, bà yêu cầu Tòa án xem xét buộc bà Lê Thị V trả lại cho 

bà số tiền hụi chết của hai dây hụi từ tháng 01 đến tháng 4 sau năm 2020 âm lịch 

(do nhuận hai tháng 4) là 25.000.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa ông Đỗ Minh N trình bày: Ông thống nhất với lời trình bày của 

vợ ông là bà Tạ Kim T về việc bà Lê Thị V có tham gia 02 dây hụi do bà T làm 

chủ hụi. Ông xác định quá trình giao dịch hụi với bà V đều do bà T thực hiện, do 

đó ông không có yêu cầu trong vụ án này. 
 

Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án đã tống đạt các văn bản tố 

tụng cho bị đơn đúng theo quy định pháp luật nhƣng bà Lê Thị V không có văn 

bản thể hiện ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và cũng không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về thủ tục tố tụng: Bà Lê Thị V đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ 

hai để tham gia phiên tòa sơ thẩm nhƣng vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng 

xét xử căn cứ khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng 

mặt bà V. 

 

 Về quan hệ pháp luật: Tranh chấp giữa các đƣơng sự đƣợc xác định là 

tranh chấp hụi và thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện U Minh theo quy 

 

định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

 

 Xét nội dung yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Kim T thấy rằng: 
 

Bà Lê Thị V tham gia hai dây hụi do bà Tạ Kim T làm chủ, một dây loại 

2.000.000 đồng và một dây loại 3.000.000 đồng cùng mở ngày 02/6/2019 âm lịch, 



 

 

mỗi tháng khui 01 kỳ, tổng số 22 phần. Bà V tham gia mỗi dây một phần, đều đã 

hốt xong. Sau khi hốt, bà V đóng lại hụi chết đến tháng 12/2019 âm lịch, sau đó 

không đóng nữa mà bỏ đi khỏi địa phƣơng. Do đó, bà T khởi kiện yêu cầu bà V có 

nghĩa vụ trả cho bà số tiền hụi chết từ tháng 01 đến tháng 4 sau năm 2020 âm lịch 

(do nhuận hai tháng 4) là 05 kỳ tƣơng ứng với các kỳ khui hụi từ lần thứ 8 đến 12 

của hai dây hụi. 
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Xét thấy việc bà T tổ chức hụi có lập thành văn bản có tên là “Hợp đồng 

chơi hụi” thể hiện rõ các thành viên và phƣơng thức tham gia, phù hợp với quy 

định pháp luật nên các bên tham gia có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. 

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, 

biêu, phƣờng quy định thành viên tham gia hụi có nghĩa vụ phải đóng đủ các phần 

theo thỏa thuận. Tuy tại các “Hợp đồng chơi hụi” thể hiện ông Đỗ Minh N là chủ 

hụi nhƣng nhƣng tại phiên tòa, ông N, bà T xác định quá trình giao dịch hụi với 

các hụi viên đều do bà T thực hiện, đồng thời ông N không có yêu cầu trong vụ án. 

Việc giao nhận tiền hụi đã hốt đƣợc thể hiện bằng biên nhận ghi rõ số tiền và bà T, 

bà V cùng ký tên xác nhận. Do đó có cơ sở xác định bà T là chủ hụi của hai dây 

hụi đã nêu. 
 

Tại thời điểm bà T khởi kiện thì các dây hụi mà bà V tham gia đều chƣa 

mãn, do bà V không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng hụi của hụi viên nên bà T yêu 

cầu bà V phải trả lại cho bà số tiền hụi mà bà với vai trò chủ hụi đã đóng thay bà 
 

 Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ bà V nhƣng 

vẫn vắng mặt và không có văn bản thể hiện ý kiến nên xem nhƣ bị đơn từ bỏ quyền 

của mình và cố tình trốn tránh nghĩa vụ với nguyên đơn. 
 

Do đó Hội đồng xét xử có cơ sở xác định bà V đã vi phạm nghĩa vụ của 

thành viên tham gia hụi nên phải có trách nhiệm trả lại cho bà T số tiền tƣơng ứng 

với các phần hụi mà bà T đã đóng thay cho bà V với tổng số tiền là 25.000.000 

đồng. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội, bà V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5% tƣơng ứng với 

số tiền theo yêu cầu của bà T đƣợc Tòa án chấp nhận cụ thể: 25.000.000 đồng x 

5% = 1.250.000 đồng. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 471 của Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về 

họ, hụi, biêu, phƣờng, 
 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Kim T. Buộc bà Lê Thị 



 

 

 có nghĩa vụ trả cho bà Tạ Kim T số tiền 25.000.000 đồng (Hai mƣơi lăm triệu 

đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu người phải thi hành án chậm thi 

hành án thì hàng tháng còn phải chịu khoản lãi phát sinh tương ứng với số tiền và 
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thời gian chậm thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự. 
 

 Về án phí: Bà Lê Thị V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 

1.250.000 (một triệu hai trăm năm mƣơi nghìn) đồng (chƣa nộp). Bà Tạ Kim T đã 

nộp tạm ứng án phí số tiền 625.000 (sáu trăm hai mƣơi lăm nghìn) đồng theo biên 

lai thu tiền số 0005001 ngày 01 tháng 6 năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện U, tỉnh Cà Mau đƣợc nhận lại. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

Bà T, ông N có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Bà V có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc bản án 

hoặc niêm yết công khai bản án. 
 

Nơi nhận: 

 TAND tỉnh Cà Mau; 

 VKSND huyện U Minh; 

 Chi cục THADS huyện U; 

 Các đƣơng sự; 

 Lƣu: hồ sơ vụ án, văn thƣ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ý 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

QUẬN THỦ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

Bản án số: 240/2020/DS-ST 
 

Ngày: 01/9/2020 
 

V/v Tranh chấp về nợ hụi. 
 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

1/- Ông Huỳnh Tiến Dũng 
 

2/- Bà Bùi Thị Phụng 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Nguyên Hà - Thƣ ký Tòa án nhân dân quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Tuyết Mai  - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở, Toà án nhân dân quận Thủ Đức xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 202/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 6 năm 

2020, về việc “Tranh chấp về nợ hụi”, theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

377/2020/QĐXXST - DS ngày 12 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1/ Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim D - sinh năm: 1970 
 

Thƣờng trú: 51C/1 khu phố A, phƣờng B, Thị xã C, tỉnh Bình Dƣơng. 
 



 

 

Cƣ trú: 177/12 V, khu phố X, phƣờng Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(có mặt) 
 

 

2/ Bị đơn: Bà Phạm Thị Huyền T - sinh năm: 1972 
 

Thƣờng trú: 492/26 Tỉnh lộ H, khu phố G, phƣờng R, quận Z, Thành phố 

Hồ Chí Minh. (có đơn xin xét xử vắng mặt) 
 

NỘI D VỤ ÁN: 
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[ 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 19/6/2020, bản tự khai, biên bản phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải và quá trình tranh tụng 

tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim D là nguyên đơn trình bày: Giữa bà và bà T có mối 

quan hệ là bạn bè, bà T là chủ hụi nên bà có tham gia chơi hụi của bà T, bà 

là hụi viên chơi hụi từ năm 2018 đến năm 2019, tổng số các dây hụi mà bà 

đã tham gia gồm: 
 

 Từ ngày 01/7/2018 bà T mở dây hụi 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 1.600.000 đ (Một triệu sáu trăm ngàn đồng), bà D chơi 

04 phần đóng đến ngày 01/6/2019 đƣợc 12 kỳ. Số tiền đã đóng là 12 kỳ x 

1.600.000 đ x 4 phần = 76.800.000 đ (Bảy mƣơi sáu triệu tám trăm ngàn đồng). 

 

 Từ ngày 10/11/2018 bà T mở dây hụi 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng), bà D chơi 02 phần đóng 

đến ngày 10/6/2019 đƣợc 08 kỳ. Số tiền đã đóng là 8 kỳ x 4.000.000 đ x 2 phần 

 

 64.000.000 đ (Sáu mƣơi bốn triệu đồng). 

 

 Từ ngày 15/3/2019 bà T mở dây hụi 1.000.000 đ (Một triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 800.000 đ (Tám trăm ngàn đồng), bà D chơi 08 phần 

đóng đến ngày 15/6/2019 đƣợc 04 kỳ. Số tiền đã đóng là 04 kỳ x 800.000 đ x 8 

phần = 25.600.000 đ (Hai mƣơi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng). 
 

Tổng cộng số tiền chơi hụi mà bà D đã đóng cho bà T là: 76.800.000 đ + 

64.000.000 đ + 25.600.000 đ = 166.400.000 đ (Một trăm sáu mƣơi sáu triệu bốn 

trăm ngàn đồng). 
 

Khi các dây hụi chƣa kết thúc bà T bỏ trốn đến ngày 15/8/2019 bà T có trả 

cho bà đƣợc 6.400.000 đ (Sáu triệu bốn trăm ngàn đồng). Số tiền còn lại 

160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) đến nay bà T chƣa trả, do đó bà có 

đơn khởi kiện. Trong đơn khởi kiện bà xác định bà T còn nợ bà 160.000.000 đ 

(Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) nên bà yêu cầu bà T phải có trách nhiệm trả cho 

bà toàn bộ số tiền trên và tính lãi theo Ngân hàng, tạm tính từ ngày 01/7/2019 cho 

đến 19/6/2020 lãi suất 0,4% mỗi tháng là 640.000 đ (Sáu trăm bốn mƣơi ngàn 

đồng). Tính một năm 12 tháng là 7.680.000 đ (Bảy triệu sáu trăm tám mƣơi ngàn 

đồng). Tổng cộng số tiền bà yêu cầu là 167.680.000 đ (Một trăm sáu mƣơi bảy 

triệu sáu trăm tám mƣơi ngàn đồng). Thực hiện một lần ngay sau khi án có hiệu 

lục pháp luật. Bà xác định số tiền chơi hụi là của cá nhân bà không liên quan gì 



 

 

đến ai và bà chơi hụi với cá nhân bà T cũng không liên quan gì đến ai do đó bà 

chỉ yêu cầu cá nhân bà T có trách nhiệm trả cho bà toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên 

tại biên bản hòa giải ngày 12/8/2020 bà chỉ yêu cầu bà T trả cho bà số tiền 
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160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng). Về số tiền lãi phát sinh bà tự 

nguyện không yêu cầu. 
 

Theo bản tự khai, biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công 

khai chứng cứ và hòa giải và quá trình tranh tụng tại tòa, bà Phạm Thị Huyền T là 

bị đơn trình bày: Tại Tòa bà xác nhận cá nhân bà là chủ hụi và bà D là hụi viên có 

chơi hụi của bà từ năm 2018 đến năm 2019. Về các dây hụi và số tiền hiện tại bà 

còn nợ bà D đúng nhƣ lời trình bày của bà D. Hiện nay hoàn cảnh bà khó khăn về 

kinh tế nên bà xin trả mỗi tháng 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho đến khi hết số 

tiền trên. Do công việc đi làm của bà ở xa nên bà xin đƣợc vắng mặt tham gia tố 

tụng tại tòa án các cấp trong vụ kiện này. Bà thống nhất với các ý kiến đã trình 

bày tại Tòa và không có ý kiến bổ sung gì thêm. 
 

Tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Kim D vẫn giữ yêu cầu khởi kiện cụ thể: Bà 

yêu cầu bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm trả cho bà 160.000.000 đ (Một 

trăm sáu mƣơi triệu đồng). Thực hiện một lần ngay khi bản án, quyết định của 

Tòa án có hiệu lực. Về số tiền lãi phát sinh bà tự nguyện không yêu cầu. Ngoài ra 

bà không có yêu cầu nào khác. 
 

Bà Phạm Thị Huyền T có đơn xin xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 

1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án tiến 

hành xét xử vắng mặt bà T. 
 

 

 kiến của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, về tuân theo pháp luật: 

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức và thẩm phán đƣợc phân công giải quyết vụ án 

đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, về thụ lý vụ án, 

ra thông báo thụ lý vụ án, ra quyết định đƣa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa đã 

thực hiện đúng trình tự thủ tục của pháp luật quy định. Về nội D vụ án đề nghị 

Hội đồng xét xử đình chỉ phần yêu cầu tiền lãi và chấp nhận toàn bộ yêu cầu của 

nguyên đơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Toà. Hội đồng xét xử 

nhận định: 
 

 Tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Kim D và bà Phạm Thị Huyền T là 

“Tranh chấp về nợ hụi”, bà T có hộ khẩu thƣờng trú tại số 492/26 Tỉnh lộ H, khu 



 

 

phố G, phƣờng R, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh, do hai bên không thỏa thuận 

đƣợc việc giải quyết vụ án, bà D là một bên đƣơng sự trong vụ án, có đơn khởi 

kiện là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, theo quy 

định tại Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
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 Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim D đối với bà Phạm Thị Huyền T, 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 
 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của hai bên đƣơng sự 

tại bản tự khai và biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai 

chứng cứ và hòa giải ngày 12/8/2020 có cơ sở xác định giữa bà Nguyễn Thị Kim 

D và bà Phạm Thị Huyền T có chơi hụi với nhau từ tháng 7/2018 đến tháng 

3/2019, bà D có tham gia chơi các dây hụi do bà T làm chủ hụi, về các dây hụi và 

số tiền của mỗi dây hụi mà bà D đã đóng đƣợc hai bên thừa nhận là đúng. 
 

Việc chơi hụi của bà Nguyễn Thị Kim D và bà Phạm Thị Huyền T phát 

sinh từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019 gồm nhiều dây hụi bà T là chủ hụi, bà D là 

hụi viên, việc khui hụi của mỗi dây hụi chỉ có bà T tự ghi vào giấy và ký nhận. 

Mặc dù chƣa kết thúc các dây hụi nhƣng bà T đã tự ý bỏ đi không tiếp tục thực 

hiện tiếp các phần hụi còn lại để giao cho bà D nên bà D có đơn khởi kiện và tại 

Tòa bà Phạm Thị Huyền T xác nhận hiện tại cá nhân bà còn nợ bà D số tiền nợ 

hụi là 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) nên yêu cầu khởi kiện của 

bà D là có căn cứ. 
 

Xét việc bị đơn bà Phạm Thị Huyền T thừa nhận số tiền nợ hụi và xin trả 

dần bằng cách trả mỗi tháng 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho đến khi trả hết số 

tiền còn nợ là kéo dài, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà D và 

không đƣợc bà D đồng ý nên không đƣợc chấp nhận. Căn cứ vào Điều 471 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 thì yêu cầu đòi nợ của bà D là có căn cứ nên đƣợc chấp 

nhận. 
 

Xét về số tiền lãi phát sinh, bà D không yêu cầu bà T phải thanh toán tiền 

lãi là hoàn toàn tự nguyện không trái với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận và đình chỉ đối với yêu cầu tiền lãi trong vụ án này. 
 

Từ những căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy có cơ sở chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm 

thanh toán cho bà Nguyễn Thị Kim D số tiền 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi 

triệu đồng). 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 bà Phạm 

Thị Huyền T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng). Bà 

Nguyễn Thị Kim D không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại tiền tạm 

ứng án phí 4.192.000 đ (Bốn triệu một trăm chín mƣơi hai ngàn đồng) theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 0057323 ngày 30/6/2020 của Chi cục thi hành án 

dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị Kim D 



 

 

 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, 

điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 Điều 228, Khoản 1 Điều 

273 Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015; 
 

Căn cứ vào các Điều 471, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015; 
 

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy 

định về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; 
 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm 

2014). 
 

1-/ Đình chỉ xét xử phần yêu cầu tiền lãi 7.680.000 đ (Bảy triệu sáu trăm 

tám mƣơi ngàn đồng), của bà Nguyễn Thị Kim D đối với Phạm Thị Huyền T. 
 

2-/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. 
 

Buộc bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị 

Kim D số tiền 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng). 
 

Thực hiện ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi, của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 

2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

3-/ Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị Huyền T phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng). Bà Nguyễn Thị Kim D không phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí 4.192.000 đ (Bốn triệu một 

trăm chín mƣơi hai ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0057323 



 

 

ngày 30/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh cho bà Nguyễn Thị Kim D 
 

4-/ Quyền kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời 

hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết. 
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“Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận Thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm 2014”; 
 

 

 

Nơi nhận: 

 

- TAND TP. HCM; 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 VKSND TP. HCM; 

 

 VKSND quận Thủ Đức; 

 

- Chi cục THA dân sự Q.Thủ Đức; (đã ký) 
 

 Các bên đƣơng sự; 

 

 Lƣu: Hồ sơ, VP. 

 

Phạm Thị Thu 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

QUẬN THỦ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

Bản án số: 240/2020/DS-ST 
 

Ngày: 01/9/2020 
 

V/v Tranh chấp về nợ hụi. 
 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

1/- Ông Huỳnh Tiến Dũng 
 

2/- Bà Bùi Thị Phụng 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Nguyên Hà - Thƣ ký Tòa án nhân dân quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Tuyết Mai  - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở, Toà án nhân dân quận Thủ Đức xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 202/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 6 năm 

2020, về việc “Tranh chấp về nợ hụi”, theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

377/2020/QĐXXST - DS ngày 12 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1/ Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim D - sinh năm: 1970 
 

Thƣờng trú: 51C/1 khu phố A, phƣờng B, Thị xã C, tỉnh Bình Dƣơng. 
 



 

 

Cƣ trú: 177/12 V, khu phố X, phƣờng Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(có mặt) 
 

 

2/ Bị đơn: Bà Phạm Thị Huyền T - sinh năm: 1972 
 

Thƣờng trú: 492/26 Tỉnh lộ H, khu phố G, phƣờng R, quận Z, Thành phố 

Hồ Chí Minh. (có đơn xin xét xử vắng mặt) 
 

NỘI D VỤ ÁN: 
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[ 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 19/6/2020, bản tự khai, biên bản phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải và quá trình tranh tụng 

tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim D là nguyên đơn trình bày: Giữa bà và bà T có mối 

quan hệ là bạn bè, bà T là chủ hụi nên bà có tham gia chơi hụi của bà T, bà 

là hụi viên chơi hụi từ năm 2018 đến năm 2019, tổng số các dây hụi mà bà 

đã tham gia gồm: 
 

 Từ ngày 01/7/2018 bà T mở dây hụi 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 1.600.000 đ (Một triệu sáu trăm ngàn đồng), bà D chơi 

04 phần đóng đến ngày 01/6/2019 đƣợc 12 kỳ. Số tiền đã đóng là 12 kỳ x 

1.600.000 đ x 4 phần = 76.800.000 đ (Bảy mƣơi sáu triệu tám trăm ngàn đồng). 

 

 Từ ngày 10/11/2018 bà T mở dây hụi 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng), bà D chơi 02 phần đóng 

đến ngày 10/6/2019 đƣợc 08 kỳ. Số tiền đã đóng là 8 kỳ x 4.000.000 đ x 2 phần 

 

 64.000.000 đ (Sáu mƣơi bốn triệu đồng). 

 

 Từ ngày 15/3/2019 bà T mở dây hụi 1.000.000 đ (Một triệu đồng) gồm 

15 phần mỗi phần đóng là 800.000 đ (Tám trăm ngàn đồng), bà D chơi 08 phần 

đóng đến ngày 15/6/2019 đƣợc 04 kỳ. Số tiền đã đóng là 04 kỳ x 800.000 đ x 8 

phần = 25.600.000 đ (Hai mƣơi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng). 
 

Tổng cộng số tiền chơi hụi mà bà D đã đóng cho bà T là: 76.800.000 đ + 

64.000.000 đ + 25.600.000 đ = 166.400.000 đ (Một trăm sáu mƣơi sáu triệu bốn 

trăm ngàn đồng). 
 

Khi các dây hụi chƣa kết thúc bà T bỏ trốn đến ngày 15/8/2019 bà T có trả 

cho bà đƣợc 6.400.000 đ (Sáu triệu bốn trăm ngàn đồng). Số tiền còn lại 

160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) đến nay bà T chƣa trả, do đó bà có 

đơn khởi kiện. Trong đơn khởi kiện bà xác định bà T còn nợ bà 160.000.000 đ 

(Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) nên bà yêu cầu bà T phải có trách nhiệm trả cho 

bà toàn bộ số tiền trên và tính lãi theo Ngân hàng, tạm tính từ ngày 01/7/2019 cho 

đến 19/6/2020 lãi suất 0,4% mỗi tháng là 640.000 đ (Sáu trăm bốn mƣơi ngàn 

đồng). Tính một năm 12 tháng là 7.680.000 đ (Bảy triệu sáu trăm tám mƣơi ngàn 

đồng). Tổng cộng số tiền bà yêu cầu là 167.680.000 đ (Một trăm sáu mƣơi bảy 

triệu sáu trăm tám mƣơi ngàn đồng). Thực hiện một lần ngay sau khi án có hiệu 

lục pháp luật. Bà xác định số tiền chơi hụi là của cá nhân bà không liên quan gì 



 

 

đến ai và bà chơi hụi với cá nhân bà T cũng không liên quan gì đến ai do đó bà 

chỉ yêu cầu cá nhân bà T có trách nhiệm trả cho bà toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên 

tại biên bản hòa giải ngày 12/8/2020 bà chỉ yêu cầu bà T trả cho bà số tiền 
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160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng). Về số tiền lãi phát sinh bà tự 

nguyện không yêu cầu. 
 

Theo bản tự khai, biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công 

khai chứng cứ và hòa giải và quá trình tranh tụng tại tòa, bà Phạm Thị Huyền T là 

bị đơn trình bày: Tại Tòa bà xác nhận cá nhân bà là chủ hụi và bà D là hụi viên có 

chơi hụi của bà từ năm 2018 đến năm 2019. Về các dây hụi và số tiền hiện tại bà 

còn nợ bà D đúng nhƣ lời trình bày của bà D. Hiện nay hoàn cảnh bà khó khăn về 

kinh tế nên bà xin trả mỗi tháng 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho đến khi hết số 

tiền trên. Do công việc đi làm của bà ở xa nên bà xin đƣợc vắng mặt tham gia tố 

tụng tại tòa án các cấp trong vụ kiện này. Bà thống nhất với các ý kiến đã trình 

bày tại Tòa và không có ý kiến bổ sung gì thêm. 
 

Tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Kim D vẫn giữ yêu cầu khởi kiện cụ thể: Bà 

yêu cầu bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm trả cho bà 160.000.000 đ (Một 

trăm sáu mƣơi triệu đồng). Thực hiện một lần ngay khi bản án, quyết định của 

Tòa án có hiệu lực. Về số tiền lãi phát sinh bà tự nguyện không yêu cầu. Ngoài ra 

bà không có yêu cầu nào khác. 
 

Bà Phạm Thị Huyền T có đơn xin xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 

1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án tiến 

hành xét xử vắng mặt bà T. 
 

 

 kiến của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, về tuân theo pháp luật: 

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức và thẩm phán đƣợc phân công giải quyết vụ án 

đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, về thụ lý vụ án, 

ra thông báo thụ lý vụ án, ra quyết định đƣa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa đã 

thực hiện đúng trình tự thủ tục của pháp luật quy định. Về nội D vụ án đề nghị 

Hội đồng xét xử đình chỉ phần yêu cầu tiền lãi và chấp nhận toàn bộ yêu cầu của 

nguyên đơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Toà. Hội đồng xét xử 

nhận định: 
 

 Tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Kim D và bà Phạm Thị Huyền T là 

“Tranh chấp về nợ hụi”, bà T có hộ khẩu thƣờng trú tại số 492/26 Tỉnh lộ H, khu 



 

 

phố G, phƣờng R, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh, do hai bên không thỏa thuận 

đƣợc việc giải quyết vụ án, bà D là một bên đƣơng sự trong vụ án, có đơn khởi 

kiện là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, theo quy 

định tại Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
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 Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim D đối với bà Phạm Thị Huyền T, 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 
 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của hai bên đƣơng sự 

tại bản tự khai và biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai 

chứng cứ và hòa giải ngày 12/8/2020 có cơ sở xác định giữa bà Nguyễn Thị Kim 

D và bà Phạm Thị Huyền T có chơi hụi với nhau từ tháng 7/2018 đến tháng 

3/2019, bà D có tham gia chơi các dây hụi do bà T làm chủ hụi, về các dây hụi và 

số tiền của mỗi dây hụi mà bà D đã đóng đƣợc hai bên thừa nhận là đúng. 
 

Việc chơi hụi của bà Nguyễn Thị Kim D và bà Phạm Thị Huyền T phát 

sinh từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019 gồm nhiều dây hụi bà T là chủ hụi, bà D là 

hụi viên, việc khui hụi của mỗi dây hụi chỉ có bà T tự ghi vào giấy và ký nhận. 

Mặc dù chƣa kết thúc các dây hụi nhƣng bà T đã tự ý bỏ đi không tiếp tục thực 

hiện tiếp các phần hụi còn lại để giao cho bà D nên bà D có đơn khởi kiện và tại 

Tòa bà Phạm Thị Huyền T xác nhận hiện tại cá nhân bà còn nợ bà D số tiền nợ 

hụi là 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng) nên yêu cầu khởi kiện của 

bà D là có căn cứ. 
 

Xét việc bị đơn bà Phạm Thị Huyền T thừa nhận số tiền nợ hụi và xin trả 

dần bằng cách trả mỗi tháng 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho đến khi trả hết số 

tiền còn nợ là kéo dài, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà D và 

không đƣợc bà D đồng ý nên không đƣợc chấp nhận. Căn cứ vào Điều 471 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 thì yêu cầu đòi nợ của bà D là có căn cứ nên đƣợc chấp 

nhận. 
 

Xét về số tiền lãi phát sinh, bà D không yêu cầu bà T phải thanh toán tiền 

lãi là hoàn toàn tự nguyện không trái với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận và đình chỉ đối với yêu cầu tiền lãi trong vụ án này. 
 

Từ những căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy có cơ sở chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm 

thanh toán cho bà Nguyễn Thị Kim D số tiền 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi 

triệu đồng). 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 bà Phạm 

Thị Huyền T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng). Bà 

Nguyễn Thị Kim D không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại tiền tạm 

ứng án phí 4.192.000 đ (Bốn triệu một trăm chín mƣơi hai ngàn đồng) theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 0057323 ngày 30/6/2020 của Chi cục thi hành án 

dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị Kim D 



 

 

 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, 

điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 Điều 228, Khoản 1 Điều 

273 Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015; 
 

Căn cứ vào các Điều 471, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015; 
 

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy 

định về hụi, họ, biêu, phƣờng; 
 

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; 
 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm 

2014). 
 

1-/ Đình chỉ xét xử phần yêu cầu tiền lãi 7.680.000 đ (Bảy triệu sáu trăm 

tám mƣơi ngàn đồng), của bà Nguyễn Thị Kim D đối với Phạm Thị Huyền T. 
 

2-/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. 
 

Buộc bà Phạm Thị Huyền T phải có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị 

Kim D số tiền 160.000.000 đ (Một trăm sáu mƣơi triệu đồng). 
 

Thực hiện ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi, của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 

2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

3-/ Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị Huyền T phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng). Bà Nguyễn Thị Kim D không phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí 4.192.000 đ (Bốn triệu một 

trăm chín mƣơi hai ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0057323 



 

 

ngày 30/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh cho bà Nguyễn Thị Kim D 
 

4-/ Quyền kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời 

hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết. 
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“Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận Thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm 2014”; 
 

 

 

Nơi nhận: 

 

- TAND TP. HCM; 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

 VKSND TP. HCM; 

 

 VKSND quận Thủ Đức; 

 

- Chi cục THA dân sự Q.Thủ Đức; (đã ký) 
 

 Các bên đƣơng sự; 

 

 Lƣu: Hồ sơ, VP. 

 

Phạm Thị Thu 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ TÂN CHÂU  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH AN GIANG 
   

   
      

 

Bản án số: 55/2020/DS-ST 
 

Ngày: 30/6/2020 

V/v tranh chấp hợp đồng góp hụi 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Lan. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông Nguyễn Văn Nô; 

 

2. Ông Nguyễn Văn To. 

 

 Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Hữu Lợi, Thƣ ký Toà án nhân dân thị xã 

 

TC, tỉnh AG. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã TC, tỉnh AG tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã TC xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 27/2020/TLST - DS ngày 02 tháng 3 năm 

2020 về việc “tranh chấp hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 127/2020/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 6 năm 2020, giữa các đƣơng sự 
 

 Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Tn, sinh năm 1988. 
 

Địa chỉ: Tổ 14, khóm LA B, phƣờng LP, thị xã TC, tỉnh AG. 
 

 Bị đơn: Ông Thái Văn Thành Tm, sinh năm 1975. 

 



 

 

 Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị T, sinh năm 1975; 

Cùng địa chỉ: Tổ 1, khóm LQ C, phƣờng LP, thị xã TC, tỉnh AG. 

 

Các đƣơng sự có mặt tại phiên tòa; 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai ngày 14/02/2020, các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn, chị Nguyễn Thị Tn trình bày: 
 

 

Chị Tn có tham gia các dây hụi do ông Tm làm chủ hụi nhƣ sau: 
 

 Dây thứ nhất: Hụi 1.000.000 đồng, 15 ngày khui hụi 01 lần, hụi khởi sự 

ngày 15/7al/2018, hụi gồm 40 phần, chị Tn tham gia 02 phần, chị Tn chầu đƣợc 



 

 

20 lần thì ngƣng hụi. Số tiền mà chị Tn chầu 740.000 đồng x 2 phần x 40 lần = 

29.600.000 đồng. 
 

 Dây hụi thứ hai: Hụi 3.000.000 đồng, 01 tháng khui hụi 01 lần, hụi khởi 

sự ngày 20/02/2019 âm lịch, hụi gồm 24 phần, chị Tn tham gia 04 phần, chị Tn 

chầu đƣợc 03 lần thì ngƣng hụi. Số tiền mà chị Tn chầu 2.500.000 đồng x 4 

phần x 3 lần = 30.000.000 đồng 
 

Tổng cộng số tiền chị Tn chầu hụi là 59.600.000 đồng. Sau khi ngƣng hụi 

anh Tm có trả đƣợc cho chị Tn 5.000.000 đồng nên còn nợ lại 54.600.000 đồng. 

Nay chị Tn yêu cầu ông Tm và bà T phải có trách nhiệm liên đới trả cho chị số 

tiền hụi còn nợ là 54.600.000 đồng. 
 

Bị đơn ông Thái Văn Thành Tm trình bày: Ông thống nhất theo lời trình 

bày của chị Tn nêu trên. Ông Tm thừa nhận hiện nay ông còn nợ chị Tn số tiền 

hụi là 54.600.000 đồng. Nay ông đồng ý cùng với vợ là bà T trả cho chị Tn số 

tiền hụi là 54.600.000 đồng, nhƣng do hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng ông hiện 

nay đang gặp khó khăn, ông xin trả mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi dứt 

nợ. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị T trình bày: Bà thống 

nhất theo lời trình bày của chị Tn nêu trên. Bà T thừa nhận hụi này do bà kêu 

nhƣng do bà không biết chữ nên ông Tm ghi sổ hụi và ký tên với danh nghĩa chủ 

hụi (9 Quắn là tên thƣờng gọi của ông Tm). Nay bà T đồng ý cùng có trách 

nhiệm với ông Tm trả cho chị Tn số tiền hụi là 54.600.000 đồng, nhƣng do hoàn 

cảnh kinh tế của vợ chồng bà hiện nay đang gặp khó khăn, bà xin trả mỗi tháng 

1.000.000 đồng cho đến khi dứt nợ. 
 

Tại biên bản hòa giải, chị Nguyễn Thị T không đồng ý cách trả của ông 

Tm, bà T. Chị yêu cầu ông Tm, bà T phải trả ngay một lần số tiền 54.600.000 

đồng. 
 

Tại phiên tòa, chị Tn khai, đối với dây hụi 1.000.000 đồng, tuy các lần bia 

hụi số tiền khác nhau, nhƣng giữa chị và ông Tm thống nhất số tiền vốn chị Tn 

chầu mỗi kỳ là 740.000 đồng và lần khui cuối cùng là vào ngày 15/5al/2019. Đối 

với dây hụi 3.000.000 đồng, giữa chị Tn và ông Tm cũng thống nhất số tiền vốn 

mỗi kỳ là 2.500.000 đồng và lần khui cuối cùng là vào ngày 20/4al/2019 thì hụi 

ngƣng. 
 

Ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T thống nhất theo lời trình bày của 

chị Tn, ông bà không có ý kiến bổ sung. 
 

Ý kiến của Kiểm sát viên: 



 

 

 

 Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thƣ ký phiên tòa trong qúa trình giải quyết vụ án: 
 

Thẩm phán đƣợc phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng quy 

định tại Điều 48, Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
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Hội đồng xét xử, Thƣ ký Tòa án tại phiên tòa thực hiện đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về xét sử sơ thẩm vụ án. 
 

Những ngƣời tham gia tố tụng: nguyên đơn, bị đơn thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật. 
 

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 288, Điều 471, Điều 357, Điều 

468 Bộ luật dân sự 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc 

ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà 

Nguyễn Thị Tn số tiền 54.600.000 đồng và buộc ông Tm, bà T phải chịu tiền án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Về tố tụng: 
 

 Thẩm quyền: Chị Nguyễn Thị Tn khởi kiện tranh chấp hợp đồng góp 

hụi với ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T; cùng địa chỉ: khóm LQ C, 

phƣờng LP, thị xã TC, tỉnh AG. Xét, quan hệ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thị xã TC theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a 

khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; nguyên 

đơn đã nộp tạm ứng án phí và Tòa án thụ lý giải quyết. 

 

 Thời hiệu khởi kiện: Nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất với nhau 

thời gian khởi sự dây hụi thứ nhất là vào ngày 15/7al 2018, thời gian khởi sự dây 

hụi thứ hai là vào ngày 20/2al/2019 và thời gian ngƣng hụi là ngày 20/4al/2019, 

đến ngày 14/02al/2020 chị Tn khởi kiện nên còn thời hiệu khởi kiện. 
 

 

Về nội dung: 
 

 Về số nợ: Nguyên đơn, bị đơn và ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đều thống nhất số tiền bị đơn và ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn 

nợ nguyên đơn số tiền nợ gốc là 54.600.000 đồng. Về thời gian và phƣơng thức 

trả các bên không thỏa thuận đƣợc với nhau. Chị Tn yêu cầu ông Tm và bà T có 

trách nhiệm liên đới trả cho chị Tn một lần số tiền nợ là 54.600.000 đồng. Tuy 

nhiên, anh Tm và bà T cho rằng hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng ông bà hiện nay 

đang gặp khó khăn, ông bà xin trả mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi dứt nợ. 

Chị Tn không đồng ý. Hội đồng xét xử xét, yêu cầu trả dần của ông Tm và bà T 

là gây thiệt thòi quyền và lợi ích hợp pháp của chị Tn. Tòa án đã tiến hành hòa 

giải nhƣng các đƣơng sự vẫn không thỏa thuận đƣợc với nhau về cách trả. Do 

đó, Hội đồng xét xử xét buộc ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T phải có 

trách nhiệm liên đới trả cho chị Nguyễn Thị Tn số tiền là 54.600.000 đồng (năm 



 

 

mươi bốn triệu sáu trăm nghìn) đồng theo quy định tại Điều 471, Điều 357, 

Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 
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Ông Tm và bà T xin trả 1.000.000 đồng/tháng, không đƣợc phía nguyên 

đơn chấp nhận là không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, xét không 

chấp nhận. Tuy nhiên, cách trả sẽ đƣợc xem xét ở giai đoạn thi hành án. 
 

[2] Về án phí, ông Tm và bà T phải chịu 2.730.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 
 

Chị Tn đƣợc chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên không phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm, hoàn trả tạm ứng án phí cho chị Tn. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147, khoản 1 Điều 273, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các 

Điều 288, Điều 471, Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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; 
 

[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Tn; 
 

Buộc ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T phải có trách nhiệm liên 

đới trả cho chị Nguyễn Thị Tn số tiền 54.600.000 đồng (năm mươi bốn triệu sáu 

trăm nghìn đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: 
 

Ông Thái Văn Thành Tm và bà Lê Thị T phải chịu 2.730.000 đồng (hai 

triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
 

Chị Nguyễn Thị Tn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn trả lại 

cho chị Nguyễn Thị Tn 1.365.000 đồng (một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn) 

đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0002548 ngày 

26 tháng 02 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã TC. 
 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị Tn, ông Tm, bà T có quyền 

kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh AG xét xử phúc thẩm. 



 

 

 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 

 TAND tỉnh AG; 

 VKSND TX.TC; 

 Chi cục THADS TX. TC; 

 Các đƣơng sự (để thi hành); 

 Lƣu: Hồ sơ, V.phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Bản án số:  106 /2020/ DS-ST    

Ngày: 12-8-2020    

V/v tranh chấp Hợp đồng góp hụi    

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 

 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà TRẦN TÖ 

ANH Các Hội thẩm nhân dân: 

 

1. Ông NGUYỄN VĂN TÁM 

2. Ông NGUYỄN PHƢỚC TƢỜNG 

 Thư ký phiên tòa: Bà ĐẶNG THỊ THÙY DUNG - Thƣ ký tòa án. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên toà: Bà HUỲNH THỊ CẨM- Kiểm sát viên. 
 

Trong các ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

389/2019/TLST-DS ngày 03 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp Hợp đồng góp 

hụi theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 106/2020/QĐXXST-DS ngày 25 

tháng 6 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà LÊ THỊ CẨM N, sinh năm 1978. (có mặt) 

 

Địa chỉ: tổ 1, ấp M, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

 

 Bị đơn: Bà TRẦN THỊ B( TRẦN B), sinh năm 1953. ( vắng mặt) 

Ông HUỲNH VĂN K, sinh năm 1955.( có mặt) 

Địa chỉ: tổ 8, ấp M, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Nguyên đơn bà Lê Thị Cẩm N tại đơn khởi kiện trình bày: 
 



 

 

Bà và vợ chồng ông K và bà B là hàng xóm với nhau. Bà có tổ chức mở 

hụi góp vốn xoay vòng tại địa phƣơng. Vợ chồng ông K, bà B tham gia chơi 19 

dây hụi cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây 1: Hụi tuần khui ngày 18/6/2018 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 80 

phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 25/3/2019 âm lịch – kỳ 

40 với số tiền 20.900.000đồng. Hốt lần 2 ngày 25/5/2019 âm lịch- kỳ 48 với 
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số tiền 21.684.000đồng, còn nợ 20 kỳ hụi chết x 02 phần là 12.000.000đồng. 
 

Dây hụi đã mãn. 
 

 Dây 2: Hụi tuần khui ngày 19/11/2018 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 

70 phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 19/11/2018 âm 

lịch – kỳ 01 với số tiền 15.870.000đồng. Hốt lần 2 ngày 17/12/2018 âm lịch- kỳ 

05 với số tiền 16.150.000đồng, còn nợ 31 kỳ hụi chết x 02 phần là 

18.600.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 

 Dây 3: Hụi tuần khui ngày 12/02/2018 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 

82 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 07/5/2018 âm 

lịch – kỳ 13 với số tiền 20.643.000đồng, còn nợ 04 kỳ hụi chết x 01 phần là 

1.200.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 

 Dây 4: Hụi tuần khui ngày 27/7/2018 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 

70 phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 03/9/2018 âm 

lịch – kỳ 06 với số tiền 16.220.000đồng. Hốt lần 2 ngày 23/02/2019 âm lịch- kỳ 

30 với số tiền 18.100.000đồng, còn nợ 16 kỳ hụi chết x 02 phần là 

9.600.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 

 Dây 5: Hụi tuần khui ngày 26/11/2019 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 

70 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 25/6/2019 âm 

lịch – kỳ 22 với số tiền 17.340.000đồng, còn nợ 41 kỳ hụi chết x 01 phần là 

12.300.000đồng. Dây hụi mãn vào ngày 07/5/2020 âm lịch. 

 

 Dây 6: Hụi tuần khui ngày 16/7/2018 âm lịch, hụi 300.000đồng, gồm 

80 phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 07/8/2018 âm 

lịch – kỳ 04 với số tiền 18.380.000đồng. Hốt lần 2 ngày 28/8/2018 âm lịch- kỳ 

07 với số tiền 21.684.000đồng, còn nợ 24 kỳ hụi chết x 02 phần là 

14.400.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 

 Dây 7: Hụi tháng khui ngày 25/4/2019 âm lịch, hụi 2.000.000đồng, 

gồm 25 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 25/7/2019 

âm lịch – kỳ 04 với số tiền 34.980.000đồng, còn nợ 21 kỳ hụi chết x 01 phần là 

42.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 25/3/2021 âm lịch. 

 

 Dây 8: Hụi tháng khui ngày 25/8/2019 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, gồm 

17 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 25/10/2018 âm 

lịch – kỳ 04 với số tiền 39.810.000đồng, còn nợ 04 kỳ hụi chết x 01 phần là 

12.000.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 



 

 

 Dây 9: Hụi tháng khui ngày 20/10/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 

gồm 29 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 20/4/2019 

âm lịch – kỳ 7, còn nợ 19 kỳ hụi chết x 01 phần là 19.000.000đồng. Dây hụi 

mãn ngày 20/01/2021 âm lịch. 
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 Dây 10: Hụi tháng khui ngày 06/06/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 

gồm 28 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 06/7/2018 

âm lịch – kỳ 02 với số tiền 19.980.000đồng, còn nợ 13 kỳ hụi chết x 01 phần là 

13.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 20/8/2020 âm lịch. 

 

 Dây 11: Hụi tháng khui ngày 15/02/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 

gồm 33 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 15/01/2019 

âm lịch – kỳ 12 với số tiền 25.700.000đồng, còn nợ 14 kỳ hụi chết x 01 phần là 

14.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 15/9/2020 âm lịch. 

 

 Dây 12: Hụi mùa khui ngày 20/6/2017 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 

gồm 17 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 20/10/2017 

âm lịch – kỳ 02 với số tiền 51.500.000đồng, còn nợ 08 kỳ hụi chết x 01 phần là 

40.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 20/7/2021 âm lịch. 

 

 Dây 13: Hụi mùa khui ngày 15/4/2019 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 

gồm 16 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 10/7/2018 

âm lịch – kỳ 04 với số tiền 50.500.000đồng, còn nợ 10 kỳ hụi chết x 01 phần là 

50.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 15/01/2022 âm lịch. 

 

 Dây 14: Hụi mùa khui ngày 15/01/2019 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 

gồm 16 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 15/01/2019 

âm lịch – kỳ 01 với số tiền 47.250.000đồng, còn nợ 13 kỳ hụi chết x 01 phần là 

65.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 15/10/2022 âm lịch. 

 

 Dây 15: Hụi mùa khui ngày 10/7/2016 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, 

gồm 16 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 10/4/2017 

âm lịch – kỳ 04 với số tiền 33.600.000đồng, còn nợ 03 kỳ hụi chết x 01 phần là 

9.000.000đồng. Dây hụi đã mãn. 

 

 Dây 16: Hụi mùa ngày 15/10/2016 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, gồm 16 

phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 15/7/2017 âm lịch – 

kỳ 04 với số tiền 33.240.000đồng, còn nợ 04 kỳ hụi chết x 01 phần là 

12.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 15/7/2020 âm lịch. 

 

 Dây 17: Hụi mùa khui ngày 20/4/2017 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, 

gồm 16 phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt ngày 20/7/2018 

âm lịch – kỳ 02 với số tiền 33.450.000đồng. Hốt lần 2 ngày 20/7/2018 âm lịch- 

kỳ 05 với số tiền 35.700.000đồng, còn nợ 06 kỳ hụi chết x 02 phần là 

36.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 20/01/2021 âm lịch. 



 

 

 

 Dây 18: Hụi mùa 03 tháng khui ngày 10/01/2018 âm lịch, hụi 

3.000.000đồng, gồm 16 phần, bà B tham gia 02 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt 

ngày 10/4/2018 âm lịch – kỳ 02 với số tiền 31.420.000đồng. Hốt lần 2 ngày 
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10/4/2019 âm lịch- kỳ 6, số tiền 35.300.000đồng còn nợ 09 kỳ hụi chết x 02 

phần là 54.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 10/10/2021 âm lịch. 
 

 Dây 19: Hụi mùa 03 tháng khui ngày 09/01/2017 âm lịch, hụi 

5.000.000đồng, gồm 13 phần, bà B tham gia 01 phần ghi tên là dì Năm K. Hốt 

ngày 09/01/2018 âm lịch – kỳ 05 với số tiền 44.800.000đồng, còn nợ 02 kỳ hụi 

chết x 01 phần là 10.000.000đồng. Dây hụi đã mãn. 
 

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 15/01/2020 Bà N trình bày: Theo đó bà 

kiện ông K, bà B thêm 01 dây hụi mùa, 5.000.000đồng, khui ngày 20/7/2018 âm 

lịch, gồm 16 phần, bà B vô 01 phần, hốt hụi ngày 20/10/2018 âm lịch đƣợc 

49.520.000đồng đóng hụi chết đến ngày 20/7/2019 âm lịch, còn nợ 11 kỳ với số 

tiền 55.000.000đồng. Dây hụi mãn ngày 20/4/2022 âm lịch. 
 

Tại biên bản hòa giải ngày 02/6/2020 bà N xác định vợ chồng ông K, bà B 

còn nợ bà 20 dây hụi các loại với số tiền là 499.100.000đồng. Ngày 20/9/2019 

dƣơng lịch tại nhà bà B và ông K, bà và bà B tiến hành tổng kết hụi thì bà B còn 

nợ 433.640.000đồng. Bà có yêu cầu bà B viết biên nhận nhƣng do bà không viết 

rành nên nội dung biên nhận bà viết còn bà B ký tên. Sau đó bà về kiểm tra thì 

phát hiện thiếu 01 dây hụi mùa 5.000.000đồng khui ngày 20/7/2018 với số tiền 

55.000.000đồng chƣa cộng, đồng thời số tiền cộng trong biên nhận cũng sai. Bà 

yêu cầu bà B, ông K trả 499.100.000đồng, trong đó hụi đã choàng thay đến thời 

điểm xét xử là 262.100.000đồng làm 01 lần khi án có hiệu lực pháp luật và 

237.000.000đồng tiền hụi chƣa tới hạn thì trả theo kỳ hụi cho đến khi mãn hụi. 

Việc chơi hụi do bà B trực tiếp chơi nhƣng phía ông K cũng biết. Khi giao hụi 

đôi khi có mặt ông K, đôi khi ông K cũng đóng hụi cho bà. 
 

Tại phiên tòa, bà K yêu cầu bà B, ông K trả 499.100.000đồng. trong đó 

hụi đã choàng thay đến thời điểm xét xử là 262.100.000đồng làm 01 lần khi án 

có hiệu lực pháp luật và 237.000.000đồng tiền hụi chƣa tới hạn thì trả theo kỳ 

hụi cho đến khi mãn hụi. 
 

 Bị đơn ông Huỳnh Văn K tại biên bản ghi lời khai trình bày: 
 

Ông và bà B là vợ chồng cƣới nhau từ trƣớc năm 1987. Việc bà B tham 

gia chơi hụi do bà N tổ chức ông có biết. Ông có nghe bà B nói có nợ bà N 

khoảng 400.000.000đồng. Việc chơi hụi do bà B chơi, tiền hốt hụi cũng do bà B 

chi xài, kinh tế gia đình do bà B quyết định. Ông đồng ý trả nợ theo yêu cầu 

khởi kiện của bà N. Hiện nay bà B đã bỏ nhà đi, ông không biết đi đâu và không 

liên lạc đƣợc. Chữ ký và chữ viết Trần B trong biên nhận hụi ngày 20/9/2019 là 

của bà B viết. 
 



 

 

Tại biên bản hòa giải ngày 02/6/2020 và tại phiên tòa ông Huỳnh Văn 

K trình bày: Ông chỉ biết bà B chơi hụi do bà N tổ chức còn cách thức chơi ông 

không rõ. Đôi khi bà N giao hụi ông có chứng kiến. Tiền bạc trong gia đình do 

bà B giữ, chi xài, ông không quan tâm. Ngày bà N đến nhà tổng kết hụi có mặt 

ông nhƣng ông không tham gia. Chữ ký trong biên nhận nợ là của bà B ký. Sau 
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khi tổng kết hụi xong mấy ngày thì bà B bỏ đi không liên lạc đƣợc. Ông đồng ý 

trả bà N 499.100.000đồng nhƣng xin trả dần mỗi tháng 500.000đồng. 
 

 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, các đương sự và ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

 

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử chấp hành đúng pháp luật. Đối 

với đƣơng sự bị đơn bà Trần Thị B chƣa chấp hành đúng pháp luật tố tụng. 

 

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghịHội đồng xét xử căn cứ điều 471 

Bộ luật dân sự, nghị định 144/2006/ NĐ-CP chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Buộc ông K, bà B phải liên đới trả 262.100.000đồng tiền hụi chết 

mà nguyên đơn đã choàng thay. Đối với số tiền 237.000.000đồng tiền hụi chết 

chƣa đến hạn thì trả theo kỳ khui hụi cho đến khi mãn hụi. 
 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã đƣợc xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định pháp luật Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Về tố tụng : Đối với bị đơn bà Trần Thị B( Trần B) dù đƣợc triệu tập 

xét xử hợp lệ lần thứ 2 nhƣng vẫn vắng mặt không lý do nên Hội đồng xét xử 

căn cứ điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà. Đối với nguyên 
 

đơn bà Lê Thị Cẩm N tại phiên tòa chỉ yêu cầu ông K, bà B trả cho bà 

499.100.000đồng tiền hụi . Xét thấy , đây là quyền tự định đoạt của đƣơng sự, 

không vƣợt quá yêu cầu khởi kiện ban đầ u nên đƣợc Hội đồng xét xử ghi nhận 

theo Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Về nội dung vụ án: Xét thấy, tuy việc tổ chức chơi hụi và tham gia của 

hụi viên không thực hiện đúng theo qui định pháp luật. Nhƣng bà N cũng có lập 

sổ sách theo dõi hụi và các hụi viên cũng xác định bà B có tham gia chơi hụi của 

bà N với tên ghi trong danh sách hụi là Dì Năm K và hiện còn nợ hụi bà N phải 

choàng thay. Đồng thời ngày 20/9/2019 bà B cũng ký biên nhận nợ hụi với bà 

N. Đối với bà B từ khi Tòa án thụ lý đến nay dù đƣợc triệu tập hợp lệ nhƣng vẫn 

vắng mặt và không có lời trình bày. Đây là bà tự từ bỏ quyền bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình nên có thiệt thòi gì thì bà tự gánh chịu. Còn đối với 

ông K là chồng bà B tuy không trực tiếp tham gia chơi hụi nhƣng ông cũng thừa 

nhận ông có biết việc bà B tham gia chơi hụi do bà N tổ chức, ông cũng có vài 

lần đóng tiền hụi và khi bà B và bà N cộng hụi ông cũng biết nhƣng không có 

tham gia. Ông cũng thừa nhận chữ ký trong biên nhận hụi do bà B viết. Ông 



 

 

cũng đồng ý trả nợ cho bà N nhƣng hiện giờ kinh tế khó khăn nên xin trả dần 

mỗi tháng 500.000đồng. Từ đó cho thấy thực tế bà B có tham gia chơi hụi do bà 

N tổ chức với số lƣợng là 20 dây hui các loại. Tuy nhiên sau khi hốt hụi xong bà 

đã không thực hiện việc góp hụi chết đầy đủ cho chủ thảo, dẫn đến bà N phải 

choàng thay và tiếp tục choàng cho đến khi mãn hụi. Đối với ông K tuy không 
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trực tiếp tham gia chơi hụi nhƣng cũng biết và số tiền hốt hụi cũng nhằm phục 

vụ đời sống chung vợ chồng nên việc bà N yêu cầu cả bà B và ông K cùng có 

trách hiệm trả bà 499.100.000đồng tiền hụi là có cơ sở. Việc ông K xin trả dần 

không đƣợc bà N đồng ý nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét. Theo đó 

trong 499.100.000đồng nợ hụi có 262.100.000 đồng bà N đã choàng thay nên vợ 

chồng ông K, bà B phải có trách nhiệm trả lại 01 lần cho bà N. Còn 

237.000.000đồng chƣa đến hạn của các dây hụi chƣa mãn thì ông bà phải trả khi 

đến kỳ khui hụi cho đến khi các dây hụi mãn. 
 

 Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của bà N đƣợc chấp nhận nên ông K, 
 

bà B phải chịu án phí theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự , Nghị 

quyết 326/NQ-UBTVQH 14 ngày 30/12/2016. Tuy nhiên ông K có đơn xin 

miễn tiền án phí với lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và hiện ông đã cao tuổi 

nên Hội đồng xét xử xem xét miễn phần án phí ông phải chịu cùng bà B. 
 

Đối với bà N đƣợc hoàn lại phần tiền tạm ứng án phí đã nộp. 
 

 Xét lời đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè phù hợp với 

nhận định Hội đồng xét xử nên ghi nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điều 147, 227, 228, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 357, 471 

Bộ luật dân sự 2015; Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006; Nghị quyết 

326/NQ-UBTVQH 14 ngày 30/12/2016. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Cẩm N. 
 

1.1. Buộc bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N số tiền hụi chết đã choàng thay tính đến thời điểm xét xử là 

262.100.000đồng làm 01 lần khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

1.2. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà 

Lê Thị Cẩm N số tiền hụi chết chƣa đến kỳ khui hụi là 237.000.000đồng khi đến 

kỳ khui hụi cho đến khi dây hụi mãn cụ thể nhƣ sau: 
 

 Dây hụi tháng khui ngày 25/4/2019 âm lịch, hụi 2.000.000đồng, 25 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 09 kỳ hụi chết, số tiền 18.000.000đồng. 

 



 

 

 Dây hụi tháng khui ngày 20/10/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 29 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 07 kỳ hụi chết, số tiền 7.000.000đồng. 

 

 Dây hụi tháng khui ngày 06/6/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 28 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 02 kỳ hụi chết, số tiền 2.000.000đồng. 
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 Dây hụi tháng khui ngày 15/02/2018 âm lịch, hụi 1.000.000đồng, 33 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 03 kỳ hụi chết, số tiền 3.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 20/6/2017 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 17 phần. 

Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị Cẩm 

N 05 kỳ hụi chết, số tiền 25.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 15/4/2018 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 16 phần. 

Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị Cẩm 

N 07 kỳ hụi chết, số tiền 35.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 20/7/2018 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 16 phần. 

Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị Cẩm 

N 08 kỳ hụi chết, số tiền 40.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 15/01/2019 âm lịch, hụi 5.000.000đồng, 16 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 10 kỳ hụi chết, số tiền 50.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 15/10/2016 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, 16 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 01 kỳ hụi chết, số tiền 3.000.000đồng. 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 20/4/2017 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, 16 phần. 

Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị Cẩm 

N 03 kỳ hụi chết, số tiền 18.000.000đồng( 02 phần). 

 

 Dây hụi mùa khui ngày 10/01/2018 âm lịch, hụi 3.000.000đồng, 16 

phần. Bà Trần Thị B( Trần B), ông Huỳnh Văn K phải tiếp tục trả cho bà Lê Thị 

Cẩm N 06 kỳ hụi chết, số tiền 36.000.000đồng( 02 phần). 
 

 Về án phí: 
 

2.1. Bà Trần Thị B( Trần B) phải chịu 11.982.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm( đã xét miễn phần án phí của ông K) . 
 

2.2. Hoàn lại bà Lê Thị Cẩm N 12.355.000đồng tiền tạm ứng án phí theo 

các biên lai thu số 0002658 ngày 03/12/2019 và biên lai thu số 0003140 ngày 

25/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè. 
 

3. Về nghĩa vụ thi hành án: 
 



 

 

3.1. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bà N có đơn yêu cầu thi 

hành án nếu ông K, bà B chậm thi hành số tiền thì còn phải chịu thêm khoản tiền 

lãi theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự tƣơng ứng 

thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 
 

3.2. Về hƣớng dẫn thi hành án dân sự: Trƣờng hợp bản án, quyết định 

đƣợc thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc 

thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành 

án theo các qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án đƣợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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 Về thời hạn kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Riêng bà B thời hạn trên tính từ ngày 

nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết. 
 

Án tuyên công khai lúc 14 giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2020 có mặt bà N, 

ông K, vắng mặt bà B. 
 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Đương sự; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 VKSND huyện Cái Bè; 

 

 Chi cục THADS huyện Cái Bè; 

 

 Lưu. 

 

 

 

 

TRẦN TÖ ANH 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————— ——————————————————— 

 

Bản án số: 94/2020/DS-ST 
 

Ngày 08 - 9 - 2020 
 

V/v tranh chấp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Càn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Nguyễn Hoài Phong 

Ông Nguyễn Văn Hiển 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ánh Hồng là Thƣ ký Toà án nhân dân 

huyện Đầm Dơi. 
 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 314/2020/TLST-DS ngày 

16 tháng 7 năm 2020 về việc “tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số: 394/2020/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 8 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Phạm Thị N, sinh năm 1974; cƣ trú tại: Ấp T1, xã T2, 

huyện Đ, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 

 

 Bị đơn: 
 

 Ông Trịnh Hoàng T (tên gọi khác: Út); cƣ trú tại: Ấp T1, xã T2, huyện Đ, 

tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 

 

 Bà Trƣơng Thị C; cƣ trú tại: Ấp T1, xã T2, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 

* Theo đơn khởi kiện của bà Phạm Thị N thể hiện: 
 

Ông Trịnh Hoàng T và bà Trƣơng Thị C có tham gia 01 phần trong dây hụi 

do bà N mở vào ngày 25/01/2018 âm lịch, loại 1.000.000 đồng/tháng, gồm 42 

phần, đã bỏ thăm ở kỳ thứ 05 số tiền 430.000 đồng, hốt đƣợc 24.320.000 đồng. 

Ông T, bà C đóng hụi chết đƣợc 03 kỳ (đến hết tháng 8/2018 âm lịch) thì không 

đóng hụi chết. Tại bản án dân sự sơ thẩm số 49/2019/DS-ST ngày 27/5/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi đã xét xử buộc ông T, bà C trả số tiền hụi đã 

thiếu 07 kỳ (từ tháng 9/2018 âm lịch đến tháng 3/2019 âm lịch) với số tiền là 



 

 

7.000.000 đồng. Do vậy, bà N tiếp tục khởi kiện yêu cầu ông T, bà C trả số tiền hụi 

đã thiếu từ tháng 4/2019 âm lịch đến hết tháng 4/2020 âm lịch (sau) là 14 lần tƣơng 

ứng là 14.000.000 đồng. 
 

 Đối với ông Trịnh Hoàng T và bà Trương Thị C: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa 

án đã tống đạt các văn bản tố tụng về yêu cầu khởi kiện của bà N nhƣng các đƣơng 

sự này không có ý kiến gì và không tham gia hòa giải, xét xử. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Phạm Thị N khởi kiện yêu cầu ông 

Trịnh Hoàng T, bà Trƣơng Thị C trả lại tiền hụi nên đây là tranh chấp hụi thuộc 

thẩm quyền của Tòa án theo khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 Về tố tụng: Bà N có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; ông T, bà C đã đƣợc 

Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không có lý do nên Hội 

đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự xét xử vắng mặt đối với các đƣơng sự này là phù hợp và đúng quy định của 

pháp luật. 

 

 Xét yêu cầu khởi kiện của bà N, thấy rằng: Trƣớc đây, bà N đã khởi 

kiện yêu cầu trả lại số tiền từ tháng 9/2018 âm lịch đến tháng 3/2019 âm lịch và đã 

đƣợc giải quyết tại Bản án dân sự sơ thẩm số 49/2019/DS-ST ngày 27/5/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, buộc ông T, bà C trả số tiền 7.000.000 đồng, bản 

án đã có hiệu lực pháp luật; trong vụ án này, bà N khởi kiện yêu cầu ông T, bà C 

tiếp tục trả số tiền hụi còn thiếu từ tháng 4/2019 âm lịch đến hết tháng 4/2020 âm 

lịch (sau) tƣơng ứng với 14 lần với số tiền là 14.000.000 đồng, Tòa án đã tống đạt 

các văn bản tố tụng hợp lệ và ông T, bà C không có ý kiến phản đối. Đây là những 

tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 92 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, bà N yêu cầu ông T, bà C trả số tiền hụi còn 

thiếu là có căn cứ nên đƣợc chấp nhận. 

 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Theo khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì ông T, bà C phải chịu là 700.000 đồng 

(14.000.000 đồng x 5%). 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



 

 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 92, khoản 1 

Điều 147, khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 471 của Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 
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 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị N. Buộc ông Trịnh 

Hoàng T, bà Trƣơng Thị C trả cho bà N số tiền 14.000.000 đồng (mƣời bốn triệu 

đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà N cho đến khi thi hành án 

xong khoản tiền phải trả thì hàng tháng ông C, bà T còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự. 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Ông T, bà C phải chịu 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) (chƣa nộp). 

 

 Bà N không phải chịu. Hoàn trả lại cho bà N số tiền 350.000 đồng (ba 

trăm năm mƣơi nghìn đồng) đã nộp tạm ứng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 0010886 ngày 16/7/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Đầm Dơi. 

 

 Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc bản án hoặc tống đạt hợp lệ./. 
 

Nơi nhận: 

 Đƣơng sự; 

 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; 

 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Càn 
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TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 102/2020/DS-ST 

Ngày 14 – 9 – 2020 
 

V/v tranh chấp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Càn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Trần Ngọc Chi 

Ông Đặng Hữu Thọ 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ánh Hồng là Thƣ ký Tòa án nhân dân 

huyện Đầm Dơi. 
 

Ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 265/2020/TLST-DS ngày 

25 tháng 6 năm 2020 về việc “tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số: 381/2020/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2020, giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Bà Lê Thị S, sinh năm 1963; cƣ trú tại: Ấp C, xã T, huyện Đ, 

tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 

 

 Bị đơn: 
 

 Ông Nguyễn Tấn R; cƣ trú tại: Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 
 

 Bà Lý Nguyệt N; cƣ trú tại: Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện của bà Lê Thị S thể hiện: 
 



 

 

Ông Nguyễn Tấn R và bà Lý Nguyệt N tham gia các dây hụi do bà Lê Thị S 

mở nhƣ sau: 
 

Tham gia 01 phần của dây hụi mở ngày 26/02/2016 âm lịch, gồm 31 phần, 

loại 500.000 đồng/tháng, ông R, bà N hốt phần hụi này ở lần thứ 03. Sau đó, ông 

R, bà N đóng hụi đƣợc 27 kỳ thì đến ngày 22/02/2018 âm lịch bỏ đi khỏi địa 

phƣơng cho đến nay. Tính đến lúc mãn thì dây hụi còn 04 lần, trừ 01 kỳ của ông R, 

bà N thì còn nợ lại 03 kỳ x 500.000 đồng = 1.500.000 đồng. 



 

 

Tham gia 03 phần của dây hụi mở ngày 15/4/2017 âm lịch, gồm 38 phần, loại 

500.000 đồng/tháng, ông R, bà N hốt 01 phần kỳ ở kỳ thứ 02, 01 phần ở kỳ thứ 06 

và phần còn lại hốt ở kỳ thứ 09. Sau khi hốt hụi ông R, bà N bỏ địa phƣơng đi từ 

ngày 22/02/2018 âm lịch cho đến nay. Tính đến lúc mãn thì dây hụi còn 29 lần, trừ 

01 kỳ của ông R, bà N thì còn nợ lại 28 kỳ x 500.000 đồng x 03 phần = 42.000.000 

đồng. 
 

Tham gia 01 phần của dây hụi mở ngày 30/9/2017 âm lịch, gồm 28 phần, loại 

1.000.000 đồng/tháng, ông R, bà N hốt phần hụi này ở lần thứ 05. Sau khi hốt hụi 

ông R, bà N bỏ địa phƣơng đi từ ngày 22/02/2018 âm lịch cho đến nay. Tính đến 

lúc mãn thì dây hụi còn 23 lần, trừ 01 kỳ của ông R, bà N thì còn nợ lại 22 kỳ x 

1.000.000 đồng x 02 phần = 22.000.000 đồng. 
 

Các dây hụi đã mãn và tổng số tiền còn thiếu là 65.500.000 đồng nên bà S yêu 

cầu ông R, bà N trả lại số tiền nêu trên. 
 

 Đối với ông Nguyễn Tấn R và bà Lý Nguyệt N: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa 

án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố tụng đúng theo quy định của pháp luật 

nhƣng các đƣơng sự này không có ý kiến và không tham gia hòa giải, xét xử. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

 Ông Nguyễn Tấn R và bà Lý Nguyệt N không còn cƣ trú theo địa chỉ mà 

bà Lý Thị S cung cấp nên Cán bộ Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Cà Mau không 

trực tiếp tống đạt đƣợc thông báo về việc thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng. Theo 

điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Tòa 

án nhân dân tối cao thì việc ông R, bà N thay đổi nơi cƣ trú gắn với việc thực hiện 

quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho bà S biết về 

nơi cƣ trú mới theo quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 Bộ luật 

Dân sự thì đƣợc coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục 

chung. 

 

 Bà Lê Thị S có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; ông R và bà N đã đƣợc 

triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không 

có lý do nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 227 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt đối với các đƣơng sự này là 

đúng quy định pháp luật. 

 

 Theo đơn khởi kiện của bà S phù hợp với các danh sách hụi và xác nhận 

của bà Ngô Thị Tuyết, bà Võ Thị Sánh, ông Diệp Thanh Nhàn, ông Đặng Văn 

Nƣớc, bà Nguyễn Ngọc Pha, ông Phạm Hữu Phát, bà Lê Thị Mỹ Hiền, ông Lê Văn 

Bình, bà Trần Thị Thảo là những ngƣời cùng ông R, bà N tham gia các dây hụi của 



 

 

bà S và ông R, bà N đã bỏ đi khỏi địa phƣơng từ ngày 22/02/2018 âm lịch cho đến 

nay và hiện các dây hụi này đều đã mãn. Đối chiếu thời gian ông R, bà N bỏ địa 

phƣơng đến thời điểm các dây hụi mãn thì ông R, bà N còn thiếu tổng số tiền 

65.500.000 đồng nhƣ đơn khởi kiện của bà S. Mặc dù đã đƣợc tống đạt các văn 

bản tố tụng hợp lệ nhƣng ông R, bà N không có ý kiến phản đối nên đây là những 
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tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Do đó, có căn cứ xác định, ông R, bà N còn thiếu bà S số tiền hụi 

65.500.000 đồng là thực tế có xảy ra nên bà S yêu cầu trả lại là phù hợp và đúng 

quy định của pháp luật, đƣợc chấp nhận. 
 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì ông R, bà N phải chịu là: 3.275.000 đồng 

(65.500.000 đồng x 5%). 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 và điểm b khoản 2 

Điều 227; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 479 của Bộ luật Dân 

sự năm 2005; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về 

hụi, họ, biêu, phƣờng; khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 và Điều 471 của 

Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: 
 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị S. Buộc ông Nguyễn Tấn R 

và bà Lý Nguyệt N trả cho bà S số tiền hụi là 65.500.000 đồng (sáu mƣơi lăm triệu 

năm trăm nghìn đồng). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà S cho đến khi thi hành án 

xong khoản tiền phải trả thì hàng tháng ông R, bà N còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự. 
 

 Án phí dân sự sơ thẩm: 
 

 Ông R, bà N phải chịu 3.275.000 đồng (ba triệu hai trăm bảy mƣơi lăm 

nghìn đồng) (chƣa nộp). 

 

 Bà S không phải chịu. Hoàn trả lại cho bà S số tiền đã nộp tạm ứng 

819.000 đồng (tám trăm mƣời chín nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0010795 ngày 25/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Đầm Dơi. 



 

 

 

 Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; 

 Viển kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 

 

 Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 

 Đƣơng sự; 

 Lƣu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Càn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Bản án số: 21/2020/DS-ST 

 

Ngày: 17-8-2020 

 

V/v Tranh chấp hợp đồng góp hụi 

 

 

NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU - 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kiều Trang 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Quốc Văn 

Ông Lê Bình Triệu 
 

 Thƣ ký phiên tòa: Bà Đỗ Hồng Nhƣ là Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau. 

 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham gia phiên 

toà: Ông Võ Hồng Quân, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 01 năm 

2020 về việc tranh chấp hợp đồng góp hụi theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

103/2020/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 5 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

1.Nguyên đơn: bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1980 
 

Địa chỉ: Ấp A, xã TLB, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
 

Ngƣời nhận ủy quyền của bà Bùi Thị Đ: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1978 
 

Địa chỉ: Số A DTCV, khóm A, phƣờng A, thành phố Cà Mau. 
 

2.Bị đơn: Bà Đặng Thanh T (tên gọi khác Đặng Thị T), sinh năm 1975 (có yêu cầu 

xin vắng mặt) 
 

Địa chỉ: Ấp B, xã TLB, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
 



 

 

3.Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

Ông Trƣơng Văn B (vắng mặt) 
 

Địa chỉ: Ấp B, xã TLB, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

*Tại đơn khởi kiện ngày 18/12/2019, bà Bùi Thị Đ trình bày: 
 

Bà Đ yêu cầu bà T cùng chồng là Trƣơng Văn B trả cho bà số tiền còn nợ là 

284.060.000 đồng. 
 

*Tại biên bản hòa giải ngày 24/3/2020 cũng như tại phiên tòa ông Trần Văn Đ là 

người nhận ủy quyền của bà Bùi Thị Đ trình bày: 
 

Ông Đ yêu cầu bà T cùng ông B có nghĩa vụ thanh toán cho bà Bùi Thị Đ số tiền 

hụi còn nợ theo công văn trả lời ngày 14/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Thới Bình là 284.060.000 đồng. 
 

*Tại bản tự khai ngày 24/3/2020, biên bản hòa giải ngày 24/3/2020 bà Đặng 
 

Thanh T trình bày: 
 

Bà T thừa nhận còn nợ bà Bùi Thị Đ số tiền hụi là 284.060.000 đồng nhƣng do 

hoàn cảnh khó khăn nên đến nay vợ chồng bà T chƣa thanh toán. 
 

Tại buổi hòa giải, bà T thống nhất cùng chồng là ông Trƣơng Văn B thanh toán 

cho bà Bùi Thị Đ số tiền nợ còn lại là 284.060.000 đồng. 
 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phát biểu quan 
 

điểm: 
 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa và những 

ngƣời tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trƣớc khi Hội 

đồng xét xử vào phòng nghị án đã tuân thủ đúng theo quy định. 
 

Về nội dung: Bà Đ yêu cầu bà Đặng Thanh T cùng chồng là ông Trƣơng Văn B có 

nghĩa vụ thanh toán số tiền hụi còn nợ là 284.060.000 đồng. Căn cứ vào tài liệu, chứng 

cứ có tại hồ sơ và quá trình giải quyết vụ án, bà T thừa nhận có nợ bà Đ số tiền hụi 

284.060.000 đồng và thống nhất cùng chồng là ông B thanh toán cho bà Đ. Do đó, có cơ 

sở đề nghị Hội đồng xét xử buộc bà T cùng ông B phải có nghĩa thanh toán toàn bộ 

khoản nợ cho bà Đ. Án phí dân sự do bà T cùng ông B phải chịu. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa, 

trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

 Bà Bùi Thị Đ khởi kiện yêu cầu bà Đặng Thanh T và ông Trƣơng Văn B phải 

thanh toán số tiền nợ hụi là 284.060.000 đồng. Do bà T và ông B có địa chỉ tại ấp B, xã 

TLB, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nên yêu cầu khởi kiện của bà Đ thuộc thẩm quyền 



 

 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau theo quy định tại khoản 3 

Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

 Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án có thông báo về việc Tòa án tiến hành 

đƣa vụ án ra xét xử và có tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng này cho ông B nhƣng ông B 

vắng mặt tại các lần xét xử không có lý do. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng 

mặt ông B theo quy định tại khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với bà T, 

vào ngày 12/6/2020 bà T có yêu cầu xin vắng mặt tại vụ án nên Tòa án tiến hành xét xử 

vắng mặt bà T theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

 Quá trình giải quyết vụ án, ông Đ là ngƣời nhận ủy quyền của bà Đ yêu cầu bà 

T cùng ông B có nghĩa vụ thanh toán cho bà Đ số tiền hụi còn nợ là 284.060.000 đồng 

theo công văn trả lời số 86 ngày 14/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

huyện Thới Bình. Xét thấy, yêu cầu trả nợ của bà Đ là có cơ sở. Bởi vì, hợp đồng góp hụi 

giữa bà Bùi Thị Đ và bà Đặng Thanh T thực tế có xảy ra đƣợc các bên thừa nhận, cụ thể 

nhƣ sau: Vào ngày 03/01/2018 bà Đ có đơn yêu cầu gửi Công an huyện Thới Bình để yêu 

cầu giải quyết đối với khoản nợ của bà T. Quá trình điều tra, tại biên bản ghi lời khai 

ngày 02/02/2018, biên bản ghi lời khai ngày 26/4/2018 của Công an xã TLB, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau và Công văn số 86 ngày 14/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Thới Bình bà T thừa nhận nợ bà Đ số tiền hụi còn lại là 284.060.000 

đồng và mỗi năm sẽ thanh toán cho bà Đ số tiền từ 3.000.000 đồng trở lên. Do bà T 

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ nên bà Đ khởi kiện đến Tòa án. Tại bản tự khai 

ngày 24/3/2020, biên bản hòa giải ngày 24/3/2020 và các biên bản ghi lời khai của bà T 

vào ngày 26/3/2020, ngày 12/6/2020, bà T thừa nhận còn nợ bà Đ tổng số tiền hụi là 

284.060.000 đồng nhƣng do bà T còn nợ nhiều ngƣời và hoàn cảnh gia đình khó khăn 

nên đến nay bà T chƣa thanh toán xong số tiền hụi cho bà Đ. Mặt khác, quá trình giải 

quyết vụ án, Tòa án có tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng và có thông báo cho ông B 

biết về yêu cầu của bà Đ yêu cầu ông B cùng có nghĩa vụ thanh toán nợ với bà T nhƣng 

ông B không có ý kiến bằng văn bản đôi với yêu cầu của bà Đ và vắng mặt tại các lần 

hòa giải, xét xử không có lý do. Đồng thời, quá trình giải quyết vụ án, bà T xác định ông 

B là chồng bà T, vợ chồng chung sống với nhau khoảng 25 năm tại ấp 



 

 

B, xã TLB và tại biên bản hòa giải ngày 24/3/2020 bà T thống nhất cùng ông B thanh 

toán nợ cho bà Đ. 

Từ những căn cứ nêu trên buộc bà T cùng ông B có nghĩa vụ thanh toán cho bà Đ 

tổng số tiền hụi còn nợ là 284.060.000 đồng. 

Đối với lãi suất: Tại đơn khởi kiện cũng nhƣ tại phiên tòa, bà Đ không yêu cầu tính 

lãi suất đối với số tiền hụi. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét. 
 

 Về lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án: Bà T và ông B phải chịu theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Đặng Thanh T và ông Trƣơng Văn B phải chịu 

án phí – Theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 

Áp dụng Điều 471 Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị Đ về việc yêu cầu bà Đặng 

Thanh T và ông Trƣơng Văn B thanh toán nợ hụi. 
 

 Buộc bà Đặng Thanh T và ông Trƣơng Văn B thanh toán cho bà Bùi Thị Đ tổng 

số tiền hụi nợ là 284.060.000 đ (Hai trăm tám mƣơi bốn triệu không trăm sáu mƣơi nghìn 

đồng). 

 

 Về lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án: Kể từ khi bản án có hiệu lực 

pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của bà Bùi Thị Đ (đối với các khoản tiền phải trả 

cho ngƣời thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà 

Đặng Thanh T và ông Trƣơng Văn B còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 



 

 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Đặng Thanh T và ông Trƣơng Văn B phải nộp 

14.203.000 đ (Mười bốn triệu hai trăm lẻ ba nghìn đồng). 

Bà Bùi Thị Đ không phải chịu án phí, ngày 25/12/2019 bà Bùi Thị Đ có dự nộp 

7.102.000đ (Bảy triệu một trăm lẻ hai nghìn đồng) theo biên lai số 0010842 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nay đƣợc nhận lại. 
 

4.Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Báo cho bà Đ biết có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bà T và ông B vắng mặt có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết công khai bản 

án. 
 

5.Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

 

- Các đương sự; 

-VKSND huyện Thới Bình; 

-Chi cục THADS huyện Thới 

Bình; -TAND tỉnh Cà Mau; -Lưu 

hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

Nguyễn Kiều Trang 



 

 

TÕA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————— ——————————————————— 

 

Bản án số: 80/2020/DS-ST 
 

Ngày 19-8-2020 
 

V/v tranh chấp hụi 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Quốc Trạng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Trƣơng Minh Thắng 

Bà Nguyễn Kim Kết 

 

 Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Diễm My là Thƣ ký Toà án nhân dân huyện 

Đầm Dơi. 
 

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 128/2020/TLST-DS ngày 16 tháng 4 

năm 2019 về việc “tranh chấp hụi” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

237/2020/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 5 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 
 

 Nguyên đơn: Ông Ngô Công T, sinh năm 1968; cƣ trú tại: Ấp HA, xã NH, 

huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 

 

 Bị đơn: 
 

 Ông Bùi Minh H; cƣ trú tại: Ấp HA, xã NH, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 
 

2.Bà Bùi Thị M; cƣ trú tại: Ấp HA, xã NH, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 

 

Ông Ngô Công T trình bày: Ông H, bà M có tham gia ba dây hụi do ông làm 

chủ, cụ thể nhƣ sau: 
 

Dây hụi thứ nhất mở ngày 20/5/2017al, loại hụi 2.000.000đ, tháng khui 01 

lần, gồm có 32 chƣng, ông H và bà M tham gia 01 chƣng. Quá trình tham gia hụi, 

ông H và M đóng đƣợc 2 lần hụi sống đến lần thứ ba thì bỏ hốt. Sau khi hốt hụi, 

ông H và bà M có đóng đƣợc 03 lần hụi chết thì ngƣng, còn nợ lại 26 lần với số 

tiền 52.000.000đ. 
 

Dây hụi thứ hai mở ngày 10/11/2017al, loại hụi 2.000.000đ, tháng khui 01 



 

 

lần, có 37 chƣng, ông H và bà M tham gia 02 chƣng. Cụ thể nhƣ sau: 
 

Chƣng hụi thứ nhất, ông H, bà M đóng một lần hụi sống số tiền 1.600.000đ, 

đến lần thứ hai thì bỏ hốt số tiền 45.940.000đ (đã trừ cò 
 

1.500.000đ). Sau khi hốt hụi, ông H, bà M đóng đƣợc 08 lần hụi chết thì ngƣng 

đóng. Chƣng hụi này còn nợ 27 lần hụi chết chƣa đóng. 
 

Chƣng hụi thứ hai, ông H, bà M đóng năm lần hụi sống (lần 1 đóng 

1.600.000đ, lần 2 đóng 1.450.000đ, lần 3 đóng 1.350.000đ, lần 4 đóng 
 

1.300.000đ, lần 5 đóng 1.270.000đ), đến lần thứ sáu thì bỏ hốt số tiền 50.700.000đ 

(đã trừ cò 1.500.000đ). Sau khi hốt hụi, ông H, bà M đóng đƣợc 04 lần hụi chết thì 

ngƣng đóng. Chƣng hụi này còn nợ 27 lần hụi chết chƣa đóng. 
 

Dây hụi thứ ba mở ngày 20/02/2018al, loại hụi 3.000.000đ, tháng khui 01 lần, 

có 44 chƣng, ông H và bà M tham gia 01 chƣng. Quá trình tham gia hụi, ông H và 

M đóng đƣợc bốn lần hụi sống (lần thứ nhất đóng 2.500.000đ, lần thứ hai đóng 

2.100.000đ, lần thứ ba đóng 1.850.000đ và lần thứ tƣ đóng 1.900.000đ), đến lần 

thứ năm thì bỏ hốt số tiền 81.740.000đ (đã trừ cò 
 

2.500.000đ). Sau khi hốt hụi, ông H và bà M đóng đƣợc 01 lần hụi chết thì ngƣng, 

còn nợ lại 38 lần với số tiền 114.000.000đ. 
 

Tổng số tiền hụi ông H, bà M thiếu ông là 276.000.000đ, sau đó ông H, bà có 

gửi trả 6.000.000 đồng, còn nợ lại 270.000.000đ. Nay ông T yêu cầu ông H và bà 

M trả số tiền hụi là 270.000.000đ. 
 

Tại đơn giải trình ngày 31/7/2020, ông T yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 
 

Đối với ông Bùi Minh H và bà Bùi Thị M đã đƣợc Tòa án tống đạt hợp lệ 

Thông báo thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng nhƣng ông H và bà M vẫn vắng mặt 

không có lý do, không có ý kiến giải trình liên quan đến yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Ngô Công T có ý kiến xin xét xử vắng mặt. Ông 

Bùi Minh H và bà Bùi Thị M đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa 

lần thứ hai nhƣng vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử căn cứ điểm b 

khoản 2 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng 

mặt ông T, ông H và bà M là phù hợp. 
 



 

 

 Về yêu cầu khởi kiện: Tại đơn khởi kiện, ông T yêu cầu ông H, bà M trả 

số tiền nợ hụi 270.000.000đ. Tuy nhiên tại đơn giải trình bày 31/7/2020 ông T yêu 

cầu Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Xét thấy, việc nguyên 

đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

 

 Về nội dung: Theo các danh sách hụi viên mở ngày 20/5/2017al, ngày 

10/11/2017al, ngày 20/02/2018al và các xác nhận của ông Trần Văn B, ông 

Nguyễn Văn T và bà Huỳnh Thị B là những hụi viên trong các dây hụi. Hội đồng 
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xét xử có đủ cơ sở xác định ông H và bà M có tham gia ba dây hụi cụ thể nhƣ sau: 

Dây hụi thứ nhất mở ngày 20/5/2017al, loại hụi 2.000.000đ, tháng khui 01 lần, 

gồm có 32 chƣng, ông H và bà M tham gia 01 chƣng. Dây hụi thứ hai mở ngày 

10/11/2017al, loại hụi 2.000.000 đồng, tháng khui 01 lần, có 37 chƣng, ông H và 

bà M tham gia 02 chƣng. Dây hụi thứ ba mở ngày 20/02/2018al, loại hụi 3.000.000 

đồng, tháng khui 01 lần, có 44 chƣng, ông H và bà M tham gia 01 chƣng. 
 

Xét thấy, giao dịch hụi giữa các đƣơng sự là thực tế có xảy ra, trên cơ sở tự 

nguyện, nhằm mục đích tƣơng trợ giữa các thành viên tham gia hụi nên đƣợc pháp 

luật công nhận và bảo vệ. 
 

Đối với dây hụi thứ nhất mở ngày 20/5/2017al, ông T, bà M còn nợ 26 lần hụi 

chết chƣa đóng tƣơng đƣơng số tiền 52.000.000đ và dây hụi thứ hai mở ngày 

10/11/2017al, ông H, bà M còn nợ lại 27 lần hụi chết chƣa đóng tƣơng đƣơng số 

tiền 108.000.000đ/02 chƣng. Xét thấy nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền tƣơng 

ứng với số lần hụi chết chƣa đóng của hai dây trên, tổng số tiền 160.000.000đ là 

phù hợp với quy định của pháp luật nên đƣợc chấp nhận. 
 

Đối với dây thứ ba ngày 20/02/2018al theo ông T xác định còn lại 38 lần chƣa 

đóng tƣơng đƣơng số tiền 114.000.000đ nếu tính đến thời điểm xét xử ngày 

19/8/2020 thì vƣợt quá mức lãi suất theo quy định của pháp luật nên cần điều chỉnh 

lại cho phù hợp theo mức lãi suất 20%/năm tƣơng ứng thời gian từ ngày hốt đến 

ngày xét xử sơ thẩm. Sau đó cộng vốn và lãi; lấy tổng trừ vào số tiền đã đóng, số 

tiền dƣ ra hoàn lại cho ông T. Cụ thể nhƣ sau: 
 

Lãi suất từ ngày 01/8/2018 dl (20/6/2018 âl) đến ngày 19/8/2020 dl đƣợc 

tính: 81.740.000đ x 20%/năm x 24 tháng 18 ngày = 33.513.400đ. Tổng vốn và lãi 

bằng 115.253.400đ (81.740.000đ + 33.513.400đ), đối trừ số tiền bị đơn đã trả 

11.350.000đ (đóng hụi sống 8.350.000đ và hụi chết 3.000.000đ), còn lại 
 

103.903.400đ bị đơn có nghĩa vụ trả cho ông T. 
 

Tổng số tiền ông H, bà M nợ của ba dây hụi là: 263.903.400 (52.000.000đ + 

108.000.000đ + 103.903.400đ), trừ đi số tiền 6.000.000đ bị đơn đã đóng sau khi bể 

hụi. Nhƣ vậy, bị đơn còn nợ nguyên đơn số tiền 257.903.400đ. 
 

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T, buộc ông H, 

bà M trả cho ông T tổng số tiền nợ hụi 257.903.400đ. 
 

 Về án phí dân sự: Ông T không phải chịu, đã nộp tạm ứng án phí đƣợc 

nhận lại. Ông H, bà M phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 



 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, 

khoản 1 Điều 228 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
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Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật Dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

Tuyên xử: 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Công T. 
 

Buộc ông Bùi Minh H và bà Bùi Thị M trả cho ông Ngô Công T số tiền nợ 

hụi là 257.903.400đ (hai trăm năm mƣơi bảy triệu chín trăm lẽ ba nghìn bốn trăm 

đồng). 
 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời bị 

thi hành án chậm thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng ngƣời bị thi hành án còn 

phải chịu thêm khoản lãi suất chậm thi hành theo mức lãi suất chậm thực hiện 

nghĩa vụ đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tƣơng ứng số tiền 

và thời gian chậm thi hành. 
 

2. Về án phí dân sự: Ông Ngô Công T không phải chịu, hoàn trả lại cho ông 

T 6.750.000đ (sáu triệu bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0010516 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi. Ông Bùi Minh H và bà Bùi Thị M phải 

chịu 12.895.170đ (mƣời hai triệu tám trăm chín mƣơi lăm nghìn một trăm bảy 

mƣơi đồng). 
 

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Các đƣơng sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

 Đƣơng sự; 

 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; 

 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 

 Lƣu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 



 

 

Đặng Quốc Trạng 
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