FL-180 V
LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ (Tên, số Luật sư đoàn tiểu bang và địa chỉ):

SỐ ĐIỆN THOẠI:

DÀNH RIÊNG CHO TÒA

SỐ FAX (Không bắt buộc):

ĐỊA CHỈ EMAIL (Không bắt buộc):
LUẬT SƯ CHO (Tên):

TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ MÃ ZIP:

Chỉ nhằm mục đích
thông tin
Không nộp lên tòa

TÊN CHI NHÁNH:

QUAN HỆ KẾT HÔN HOẶC BẠN ĐỜI CỦA
NGUYÊN ĐƠN:
BỊ ĐƠN:

*

PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN

*

*

GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ
LY THÂN HỢP PHÁP
VÔ HIỆU MỐI QUAN HỆ
Chỉ phán quyết về tình trạng quan hệ
Bảo lưu quyền xét xử đối với việc chấm dứt tình trạng quan hệ hôn
nhân hoặc bạn đời
Phán quyết về các vấn đề được bảo lưu

*
*
*

SỐ VỤ:

Không nộp lên tòa

Ngày chấm dứt tình trạng hôn nhân hoặc quan hệ bạn đời:

* Phán quyết này * có lệnh hạn chế hành vi đối với cá nhân * sửa đổi các lệnh cấm hiện có.
Các lệnh cấm được trình bày trong (các) trang
của phụ đính.
Các lệnh hết hạn ngày (ngày):
2. Vụ kiện này đã được xét xử như sau:
* Xử vắng mặt hoặc không có tranh cãi
* Bằng cách khai báo theo Luật Gia Đình phần 2336 * Có tranh cãi * Đồng thuận tại tòa
a. Ngày:
Ban:
Phòng:
b. Viên chức tư pháp (tên):
* Thẩm phán tạm thời
Luật
sư
có
mặt
tại
tòa
(tên):
c. * Nguyên đơn có mặt tại tòa
*
d. * Bị đơn có mặt tại tòa
* Luật sư có mặt tại tòa (tên):
e. * Người thưa kiện có mặt tại tòa (tên):
* Luật sư có mặt tại tòa (tên):
f. * Khác (ghi rõ tên):
3. Tòa án đã có được quyền xét xử bị đơn vào (ngày):
(a) * Bị đơn được tống đạt đúng quy trình.
(b) * Bị đơn đã có mặt.
ÁN LỆNH CỦA THẨM PHÁN, CÓ CĂN CỨ HỢP LÝ
4. a. * Tòa ra phán quyết giải quyết mối quan hệ. Tình trạng hôn nhân hoặc quan hệ bạn đời chấm dứt và các bên được khôi
phục lại trạng thái độc thân
(1) * vào ngày (ghi rõ ngày):
(2) * vào một ngày được xác định theo kiến nghị đã được thông báo của một trong hai bên hoặc theo quy định.
b. * Tòa ra phán quyết ly thân hợp pháp.
c. * Tòa ra phán quyết vô hiệu mối quan hệ. Các bên được tuyên bố là những người độc thân trên cơ sở (ghi rõ):
d. * Phán quyết này được đưa ra có hiệu lực kể từ (ngày):
e. * Phán quyết về các vấn đề bảo lưu.
f. Tên cũ * của nguyên đơn * của bị đơn được khôi phục thành (ghi rõ):
g. * Quyền xét xử được bảo lưu đối với tất cả các vấn đề khác và tất cả các lệnh hiện tại vẫn có hiệu lực trừ khi được quy
định dưới đây.
h. * Phán quyết này có các điều khoản về cấp dưỡng nuôi con hoặc cấp dưỡng gia đình. Mỗi bên phải hoàn thành và nộp
cho tòa án Mẫu Đăng Ký Vụ Việc Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-191) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra phán quyết này.
1.

Phụ huynh phải thông báo cho tòa án về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đã gửi đi, trong vòng 10 ngày kể từ
ngày thay đổi, bằng cách điền vào mẫu cập nhật. Thông Báo về Quyền và Trách Nhiệm—Chi Phí Chăm Sóc Sức khỏe
và Thủ Tục Bồi Hoàn và Tờ Thông Tin về Thay Đổi Lệnh Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-192) được đính kèm.
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FL-180 V
SỐ VỤ:

TÊN VỤ ÁN (Họ, tên của mỗi bên):

Chỉ nhằm mục đích thông tin

4.

i.

Không nộp lên tòa

* Con cái của cuộc hôn nhân hoặc quan hệ bạn đời này gồm:
(1) * Tên
Ngày sinh

vụ nuôi con được xác lập đối với con cái của mối quan hệ này được sinh ra trước khi kết hôn hoặc có quan
* Nhệghĩa
bạn đời
giám hộ và thăm viếng trẻ (thời gian nuôi dạy con cái) được ra lệnh như quy định trong phụ đính
* Quyền
(1) * Thỏa thuận dàn xếp, quy định về phán quyết hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác có chứa thông tin theo yêu
cầu tại Luật Gia Đình phần 3048 (a).
(2) * Phụ Đính về Lệnh Giám Hộ và Thăm Viếng Trẻ (mẫu FL-341).
(3) * Quy Định và Lệnh Giám Hộ và Thăm Viếng Trẻ (mẫu FL-355).
(4) * Đã được xác lập từ trước trong một vụ khác. Số vụ:
Tòa án:
dưỡng nuôi con được ra lệnh như được nêu trong phụ đính
* Cấp
(1) * Thỏa thuận dàn xếp, quy định về phán quyết hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác có chứa thông tin theo yêu
cầu tại Luật Gia Đình phần 4065 (a).
(2) * Phụ Đính về Lệnh và Thông Tin Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-342).
(3) * Quy Định Xác Lập hoặc Điều Chỉnh Lệnh và Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-350).
(4) * Đã được xác lập từ trước trong một vụ khác. Số vụ:
Tòa án:
Có
lệnh
yêu
cầu
hỗ
trợ
vợ/chồng,
bạn
đời
hoặc
gia
đình:
* (1) Bảo lưu để quyết định sau liên quan đến
*
* nguyên đơn * bị đơn
(2) * Chấm dứt quyền xét xử để yêu cầu vợ/chồng hoặc bạn đời hỗ trợ cho * nguyên đơn
* bị đơn
(3) * Như đã nêu trong phụ đính Lệnh Hỗ Trợ Vợ/Chồng, Bạn Đời hoặc Gia Đình (mẫu FL-343).
(4) * Như đã quy định trong thỏa thuận dàn xếp đính kèm, quy định về phán quyết, hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác.
(5) * Khác (ghi rõ):
phân chia tài sản được ra lệnh như được nêu trong phụ đính
* Việc
(1) * Thỏa thuận dàn xếp, quy định về phán quyết, hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác.
(2) * Lệnh Phân Chia tài Sản theo Phán Quyết (mẫu FL-345).
(3) * Khác (ghi rõ):
luật sư và các chi phí như đã nêu trong phụ đính
* Phí
(1) * Thỏa thuận dàn xếp, quy định về phán quyết, hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác.
(2) * Lệnh về Phí Luật Sư và Phí Khác (mẫu FL-346).
(3) * Khác (ghi rõ):
* Khác (ghi rõ):
(2)

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Mỗi phụ đính phán quyết này được đưa vào phán quyết và các bên phải tuân thủ các quy định trong mỗi phụ đính. Quyền xét xử được
bảo lưu để thực hiện các lệnh khác cần thiết để thi hành phán quyết này.
Ngày:
5.

Số trang đính kèm:

CHÚ Ý

*

VIÊN CHỨC TƯ PHÁP
CHỮ KÝ SAU PHỤ ĐÍNH CUỐI CÙNG

Việc giải quyết mối quan hệ hoặc ly thân hợp pháp có thể tự động hủy bỏ quyền của vợ/chồng hoặc bạn đời theo di chúc, sự ủy thác, kế
hoạch nghỉ hưu, giấy ủy quyền, tài khoản ngân hàng hoàn trả khi tử vong, đăng ký xe chuyển nhượng khi tử vong, quyền hưởng dụng
bất kỳ tài sản thuộc sở hữu chung cho người còn sống, và lợi ích tương tự khác từ tài sản của người vợ/chồng hoặc bạn đời kia. Điều
này không tự động hủy bỏ quyền của vợ/chồng hoặc bạn đời với tư cách là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người
vợ/chồng hoặc bạn đời còn lại. Quý vị nên xem lại những vấn đề này, cũng như bất kỳ thẻ tín dụng, tài khoản tín dụng khác, hợp đồng
bảo hiểm, kế hoạch nghỉ hưu và báo cáo tín dụng, để xác định xem có nên thay đổi hay có thao tác gì với chúng không.
Nợ hoặc nghĩa vụ có thể được gán cho một bên như một phần của việc giải thể tài sản và các khoản nợ, nhưng nếu bên đó không
trả nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ, chủ nợ có thể truy thu từ bên kia.
Yêu cầu chuyển nhượng thu nhập có thể được ban hành mà không cần thêm bằng chứng nếu có lệnh yêu cầu cấp dưỡng nuôi con,
gia đình, bạn đời hoặc vợ/chồng.
Bất kỳ bên nào được yêu cầu trả tiền cấp dưỡng đều phải trả lãi cho số tiền quá hạn theo "lãi suất theo luật định”, hiện là 10 phần trăm.
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút
Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.

PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN
(Luật Gia Đình)
In mẫu này

Lưu mẫu này
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

