TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN B
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 04/2017/QĐST - TCDS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

B, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
Căn cứ vào các điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố
tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;
t th : Bà han Tho T, sinh năm 19г7; TR t i: Th n 8, R TR, hu ện B,
tỉnh Quảng Bình là ngu ên đơn tRong vụ án “Yêu cầu thực hiện hợp đồng chu ển
nhượng qu ền sử dụng đ t” làm đơn in R t đơn khởi kiện theo qu đonh t i điểm c
khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự. iệc R t đơn khởi kiện của à han
Tho T là hoàn toàn tự ngu ện, kh ng tRái pháp luật, kh ng tRái đ o đức R hội,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ giải qu ết vụ án dân sự thụ lý số 09/2017/TLST - TCDS, ngà
24 tháng г năm 2017, về việc kiện “Yêu cầu thực hiện hợp đồng chu ển nhượng
qu ền sử dụng đ t” giữa:
- Ngu ên đơn: Cho han Tho Th, sinh năm 19г7; TR t i: Th n 8, R
TRungTR ch, hu ện B, tỉnh Quảng Bình.
- Đồng o đơn: Ông Lê Tân Nh, sinh năm 1962; TR t i: óm M, Đội 10,
Th n h, R Đ, hu ện B, tỉnh Quảng Bình; Ông Lê Thanh B, sinh năm 19г8; TR

t i: г7/1 Ng Thế L, phường T, T H, tỉnh TT Huế.

2. Hậu quả của việc đình chỉ vụ án:
ề qu ền khởi kiện: Thực hiện theo qu đonh t i Điều 218 Bộ luật tố tụng
dân sự và các qu đonh khác của pháp luật.
ề án ph : TRả l i số tiền 300.000 a tRăm ngàn đồng đồng t m ứng án
ph do à han Tho T đR nộp t i Chi cục Thi hành án dân sự hu ện B theo iên lai
số
/2017/000203г ngà 24/г/2017 cho à han Tho T.
3. Đương sự có qu ền kháng cáo, iện kiểm sát cùng c p có qu ền kháng
ngho qu ết đonh nà tRong thời h n 07 ngà kể từ ngà nhận được qu ết đonh hoặc
kể từ ngà qu ết đonh được niêm ết theo qu đonh của Bộ luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận:

- VKSND huyện B;

- Chi cục THA huyện B;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.
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