TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY AN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 16/2017/QĐST-DS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuy An, ngày 24 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ
Căn cứ Điều 212, Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 14 tháng 7 năm 2017, về việc các
đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số
44/2017/TLST – DS ngày 13 tháng 6 năm 2017.
XÉT THẤY:
Sự thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành ngày
14/7/2017 về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa
các đương sự không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự:
Nguyên đơn: Vợ chồng anh Võ Văn H, sinh năm 1978, chị Nguyễn Thị T, sinh
năm 1977;
Bị đơn:
- Vợ chồng anh Phạm Văn C, sinh năm 1972, chị Tô Thị D, sinh năm 1979;
- Vợ chồng anh Nguyễn Đình Q, sinh năm 1981, chị Tô Thị C1, sinh năm 1984;
Cùng trú tại: thôn T, xã L, huyện T, tỉnh Phú Yên.
2. Sự thỏa thuận của các đƣơng sự cụ thể nhƣ sau:
- Đến ngày 14/8/2017, vợ chồng anh Phạm Văn C, chị Tô Thị D liên đới bồi
thường cho anh Võ Văn H số tiền 244.000đồng về khoản tiền bồi thường thiệt hại do
sức khỏe bị xâm phạm (phần mỗi người bằng nhau);
- Đến ngày 14/8/2017, vợ chồng anh Nguyễn Đình Q, chị Tô Thị C1 liên đới
bồi thường cho chị Nguyễn Thị T số tiền 6.617.000đồng về khoản tiền bồi thường
thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (phần mỗi người bằng nhau).
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* Về án phí : Vợ chồng anh Phạm Văn C, chị Tô Thị D phải chịu 150.000đồng
và vợ chồng anh Nguyễn Đình Q, chị Tô Thị C1 phải chịu 150.000đồng án phí dân
sự sơ thẩm.
4. 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.
Nơi nhận:

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN
Thẩm phán

- TAND tỉnh Phú Yên;
- VKSND huyện Tuy An;
- THADS huyện Tuy An;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Vinh Bình
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