TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________________

Số:

/2019/QĐST-HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Gia Lâm, ngày 31 tháng 07 năm 2019

QuyÕt ®Þnh
®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n D©n sù
Căn cứ vào Điều 48, điểm c khoản 1 Điều 217, Điều 218, Điều 219 và khoản 2
Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ dân sự về hôn nhân gia đình sơ thẩm;
Xét thấy, ngày 22/7/2019 nguyên đơn chị CH có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu
khởi kiện ly hôn đối với anh Nguyễn Thái H, việc rút đơn của chị Hà là hoàn toàn tự
nguyện, không trái pháp luật và được Tòa án chấp nhận.
quyÕt ®Þnh
1/ §×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n dân sự sơ thẩm thô lý sè 283/2019/TLST- HNG§,
ngµy 25/6/2019, vÒ viÖc " Ly h«n" gi÷a:
Nguyên đơn: Chị CH, sinh năm 1987
Trú tại: Thôn PDD2, xã PĐ, huyện G, Hà Nội.
Bị đơn : Anh Nguyễn Thái H, sinh năm 1985
Trú tại: Thôn PDD2, xã PĐ, huyện G, Hà Nội.
2/ Hậu quả của việc đình chỉ vụ án:
- Khi cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n h«n nh©n gia ®×nh, ®-¬ng sù cã
quyÒn yªu cÇu khëi kiÖn l¹i vô ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
- Hoµn tr¶ sè tiÒn 300.000 ®ång t¹m øng ¸n phÝ ly hôn s¬ thÈm do chị CH ®·
nép theo BL sè AA/2010/0004513 ngµy 20/06/2019 t¹i Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù
huyÖn Gia L©m, Hµ Néi.
3/ Chị CH và anh Nguyễn Thái H 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.
N¬i nhËn:
- C¸c ®-¬ng sù;
- VKS Gia L©m
- L-u hå s¬ vô ¸n;
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