Tand huyÖn V¨n bµn
tØnh Lµo cai

Sè: 02/2017/ Q§ST- DS

céng hoµ xÃ héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
V¨n Bµn, ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2017.

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
Căn cứ vào các §iÒu 48, §iÒu 217; khoản 1, khoản 3 §iÒu 218 vµ khoản 1
§iÒu 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng D©n sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;
Xét thấy: Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy ®Þnh t¹i
®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 217 Bé luËt Tè tông D©n sù.
quyÕt ®Þnh
1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 03/2017 TLST- DS. VÒ viÖc
“Tranh chÊp quyÒn sö dông đất ” gi÷a:
Nguyªn ®¬n: Bµ NguyÔn Th P, sinh n¨m 1953.
Bị đơn: Bµ NguyÔn ThÞ L, sinh n¨m 1964
Ngưêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan: Ông Tạ Tiến Đ, sinh năm 1948.
Người được ủy quyền của ng-êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan ông Tạ Tiến
Đ là: Bµ NguyÔn ThÞ P, sinh n¨m 1953.
§Òu có địa chỉ t¹i: Th«n V¨n T, x· H, huyÖn V B, tØnh Lµo Cai.
2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:
+ Về quyền khởi kiện: Đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án
giải quyết lại vụ án đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án
trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật tranh chấp, trừ trường hợp quy
định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 và các trường hợp khác theo
quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự.
+ VÒ ¸n phÝ: Tr¶ l¹i sè tiÒn 300.000®( Ba tr¨m ngh×n ®ång) tiÒn t¹m øng ¸n
phÝ d©n sù s¬ thÈm cho bµ NguyÔn ThÞ P theo biªn lai sè AA/2012/08065 ngµy
23/5/2017 t¹i côc Thi hµnh ¸n D©n sù huyÖn V B, tØnh Lµo Cai.
3. Đương sự: Nguyên đơn bµ NguyÔn ThÞ P; bị đơn bµ NguyÔn ThÞ L; Ng-êi
cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan ông Tạ Tiến Đ có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát
cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày
nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của
Bộ luật tố tụng dân sự.
THẨM PHÁN

N¬i nhËn
- TAND tỉnh Lào Cai ( 01 );
- VKS nh©n d©n huyện Văn Bàn ( 02 );
- Chi cục THADS huyện Văn Bàn ( 01 );
- Nguyªn ®¬n: Bµ NguyÔn ThÞ P ( 01 );
- Bị đơn: Bµ NguyÔn ThÞ L( 01 );
- NCQLNVLQ: Ông Tạ Tiến Đ ( 01 );
- L-u hå s¬ vô ¸n.
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Đỗ Thị Lựa

