TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/QĐST-DS

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ
Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ vào Biên bản hoà giải thành ngày 04 tháng 7 năm 2017 về việc các
đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số:
14/2017/TLST-DS ngày 29 tháng 10 năm 2015;
XÉT THẤY:
Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành về việc
giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các đương sự không
vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.
Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Công nhận sự thoả thuận của các đƣơng sự:
Nguyên đơn: Ông Ng n T an T - Sinh năm 1980;
Tr tại: Số 307 7 10 đường N, khu phố 06 phường A, thành phố B t nh
Thuận;
đơn: Ông Ng n T an
- Sinh năm 1968;
Tr tại: Số 307 7 8 đường N, khu phố 06 phường A, thành phố B t nh
Thuận;
2. Sự thoả thuận của các đƣơng sự cụ thể n ƣ sa :

inh

inh

Ông Nguyễn Thanh P đồng ý như sau:
- Ngày 30/8/2017, ông Nguyễn Thanh P tháo dỡ các tài sản xây dựng trên thửa
đất số 78b, tờ bản đồ số 2-(10), diện tích 205,1 m2 tọa lạc tại khu hố 0
h ờng A,
th nh hố B t nh Ninh huận gồm:
+ 02 nhà vệ sinh xây dựng trên một phần diện tích 17,1 m2 được ký hiệu bằng
các điểm ABCD theo Trích lục bản đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ T-CNPRTC do
Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh B cấp ngày 28/4/2017;

+ 01 máng tole, dài 0,75 m, lắp đặt tại phần diện tích 17,1 m2; được ký hiệu
bằng các điểm ABCD theo Trích lục bản đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ TC PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh B cấp ngày
28/4/2017;
+ 01 cầu thang bê tông xây dựng trên một phần diện tích 17,1 m2 được ký hiệu
bằng các điểm ABCD theo Trích lục bản đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ TC PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh B cấp ngày
28/4/2017;
(02 nhà vệ sinh + 01 cầu thang bê tông cùng được xây dựng trên phần diện tích
17,1 m2 được ký hiệu bằng các điểm ABCD)
+ 01 nhà vệ sinh xây dựng trên diện tích 2,4 m2 được ký hiệu bằng các điểm
EFGHI (tầng trệt) theo Trích lục bản đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ T-CNPRTC do
Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh B cấp ngày 28/4/2017;
+ 01 nhà vệ sinh cấp 4C xây dựng tại tầng 01, diện tích (1,28 m x 1,53 m) =
1,95 m2; Nhà vệ sinh này được xây dựng phía trên nhà vệ sinh có diện tích 2,4 m2
được ký hiệu bằng các điểm EFGHI, theo Trích lục bản đồ địa chính số
1499 VPĐKĐĐ T-C PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh
B cấp ngày 28/4/2017;
- Ngày 05/7/2018, ông Nguyễn Thanh P tháo dỡ các tài sản xây dựng trên thửa
đất số 78b, tờ bản đồ số 2-(10), diện tích 205,1 m2 tọa lạc tại khu hố 0
h ờng A,
th nh hố B t nh Ninh huận gồm:
+ 03 tấm đan ban công tại lầu 1, lầu 2 và lầu 3 xây dựng chiếm khoảng không
gian trên diện tích đất thuộc số 78b, tờ bản đồ số 2-(10), diện tích 205,1 m2 tọa lạc tại
khu hố 0
h ờng A, th nh hố B t nh Ninh huận. Mỗi tấm đan có diện tích 21,5
2
m tổng diện tích 03 tấm đan: 21 5 m2 x 3 = 64,5 m2 được xây dựng chiếm không gian
trên diện tích đất ký hiệu bằng các điểm HIJKL, theo Trích lục bản đồ địa chính số
1499 VPĐKĐĐ T-C PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh
B cấp ngày 28/4/2017;
+ 01 lưới B40, diện tích 4,56 m2 lắp đặt tại lầu 3 được lắp đặt trên diện tích đất
ký hiệu bằng các điểm HIJKL, theo Trích lục bản đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ TC PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai inh Thuận - Chi nhánh B cấp ngày
28/4/2017;
Ông Nguyễn Thanh T đồng ý như sau:
- Không yêu cầu ông Nguyễn Thanh P phải tháo dỡ 02 hộp gen xây gạch, xây
dựng trên phần diện tích đất được ký hiệu bằng các điểm EFGHI, theo Trích lục bản

đồ địa chính số 1499 VPĐKĐĐ T-C PRTC do Văn phòng đăng ký đất đai
Thuận - Chi nhánh B cấp ngày 28/4/2017;

inh

- Hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh P 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng chẵn) chi
phí tháo dỡ các tài sản vào ngày 30/8/2017;
- Chịu toàn bộ chi phí định giá tài sản là 2.568.000 đồng (Hai triệu năm trăm
sáu m ơi tám nghìn đồng) ông T đã nộp đủ chi phí định giá tài sản;
- Chịu toàn bộ án phí Dân sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
nhưng được khấu trừ vào tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008977 ngày
29/12/2014 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, t nh Ninh Thuận.
3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không
bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
4. Quyết định này 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.
(Kèm theo là Trích lục bản đồ đ a chính số 1499/VPĐKĐĐN -CNPRTC do
Văn hòng đăng ký đất đai Ninh huận - Chi nhánh B cấp ngày 28/4/2017).
THẨM PHÁN
Nơi nhận:
- Các đương sự (2);
- VKSND t nh Ninh Thuận (1);
- Cục THADS t nh Ninh Thuận (1);
- TAND cấp cao tại Tp.HCM (1);
- Lưu HS, AV (3).

Ngô Thị Trang

