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Phñ Lý, ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2017

QuyÕt ®Þnh
C«ng nhËn thuËn t×nh ly h«n
vµ sù tho¶ thuËn cña c¸c ®ƯƠng sù
C¨n cø vµo hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 70/2017/TLST-HNGĐ ngày 12/5/2017
giữa:
- Nguyªn ®¬n: chÞ NguyÔn Kim A, sinh n¨m 1987.
N¬i §KNKTT: khu 2, Ng« Gia K, phường S, thµnh phè P, tØnh Hµ Nam.
Chç ë: Sè 55, tæ 2, phường Q, thµnh phè P, tØnh Hµ Nam.
- BÞ ®¬n: anh Ph¹m TuÊn A, sinh n¨m 1986.
§Þa chØ: tæ d©n phè Ng« Gia K, phường Ch©u S, thµnh phè P, tØnh Hµ Nam.
Căn cứ vào Điều 147, §iÒu 212 vµ §iÒu 213 cña Bé luËt tè tông d©n sù;
C¨n cø vµo ®iÒu 54, 55, 57, 58, 81, 82, 83 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m
2014;
- C¨n cø vµo biªn b¶n ghi nhËn sù tù nguyÖn ly h«n vµ hoµ gi¶i thµnh ngµy
05 th¸ng 7 n¨m 2017.
XÐt thÊy
ViÖc thuËn t×nh ly h«n vµ tho¶ thuËn cña c¸c ®ương sù được ghi trong biªn b¶n
ghi nhËn sù tù nguyÖn ly h«n vµ hoµ gi¶i thµnh ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2017 lµ hoµn
toµn tù nguyÖn vµ kh«ng vi ph¹m ®iÒu cÊm cña luËt, kh«ng tr¸i ®¹o ®øc x· héi.
§· hÕt thêi h¹n 07 ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n ghi nhËn sù tù nguyÖn ly
h«n vµ hoµ gi¶i thµnh, kh«ng cã đương sù nµo thay ®æi ý kiÕn vÒ sù tho¶ thuËn ®ã.
QuyÕt ®Þnh
1/ C«ng nhËn sù thuËn t×nh ly h«n gi÷a: chÞ NguyÔn Kim A vµ anh
Ph¹m TuÊn A.
2/ C«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®ương sù cô thÓ như sau:
2.1. C«ng nhËn sù thuËn t×nh ly h«n gi÷a: chÞ NguyÔn Kim A vµ anh Ph¹m
TuÊn A.
2.2. VÒ con chung: Giao chÞ NguyÔn Kim A trùc tiÕp tr«ng nom, nu«i dưỡng,
ch¨m sãc, gi¸o dôc con chung cña vî chång lµ Ph¹m Gia L (con g¸i), sinh ngµy
07/9/2015. Giao anh Ph¹m TuÊn A trùc tiÕp tr«ng nom, nu«i dưỡng, ch¨m sãc, gi¸o dôc

con chung cña vî chång lµ Ph¹m Thanh T (con trai), sinh ngµy 23/5/2009. Không bên
nào phải cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau.
Con nu«i, con riªng: Kh«ng cã, hiÖn chÞ Kim A kh«ng cã thai nghÐn g×.
Hai bªn cã ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi con chung, kh«ng bªn nµo
được c¶n trë quyÒn th¨m nom con chung.
2.3. Về tài sản chung, riªng vµ c«ng nợ: C¸c đương sù thèng nhÊt tháa thuËn
kh«ng cã, kh«ng ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt.
2.4. Về ¸n phÝ: chÞ Kim A vµ anh TuÊn A mçi ng-êi ph¶i nép 75.000® (bÈy mươi
l¨m ngh×n ®ång). ChÊp nhËn sù tù nguyÖn cña chÞ Kim A nép toµn bé ¸n phÝ ly h«n s¬
thÈm lµ 150.000® (mét tr¨m n¨m mươi ngh×n ®ång) được ®èi trõ 300.000® (ba tr¨m
ngh×n ®ång) ®· nép theo biªn lai thu tiÒn sè AA/2015/0000673 ngµy 12/5/2017, t¹i
Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù thµnh phè Phñ Lý, tØnh Hµ Nam. ChÞ Kim A được nhËn
l¹i 150.000® (mét tr¨m n¨m mươi ngh×n ®ång).
3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và
không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.
N¬i nhËn:
- Đương sù;
- VKSND TP Phñ Lý;
- Chi côc THA d©n sù TP Phñ Lý;
- UBND phường Q, TP Phñ Lý, tØnh
Hµ Nam;
- Lưu hå s¬.
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