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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Quang Tình.
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Tân.
Ông Hoàng Văn Khẩn
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Huy; thẩm tra viên TAND thị
xã hoàng Mai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tham gia
phiên toà: Bà Vũ Thị Thùy Trang; Chức vụ: Kiểm sát viên.
Trong ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thị xã
Hoàng Mai xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 104/2018/TLST- HN&GĐ
ngày 18 tháng 9 năm 2018 về tranh chấp Hôn nhân và gia đình, theo Quyết định đưa vụ
án ra xét xử số 99/2018/QĐST-HN&GĐ ngày 28 tháng 10 năm 2018 giữa các đương
sự:
Nguyên đơn: Anh Văn Đ. Sinh năm 1987 .
Trú tại: Khối 13, phường M, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Bị đơn: Chị Nguyễn Thị L. Sinh năm 1985 .
Người đại diện hợp pháp cho chị Đ: Ông Nguyễn B, sinh năm 1959
Trú tại: Khối Tân Phong, phường Q, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
(Tại phiên tòa anh Đ có mặt, chị L ông B vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn xin ly hôn, bản tự khai, nguyên đơn Anh Văn Đ trình bày:
Anh và bị đơn chị Nguyễn Thị L kết hôn ngày 08/12/2017 có đăng ký kết hôn tại
UBND phường Q, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết
hôn tình cảm vợ chồng bình thường đến ngày 17/3/2018 thì phát sinh mâu thuẫn sống
ly thân cho đến nay. Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng là do tính tình không hợp, chị L
bị bệnh thường xuyên đập phá đồ đạc trong gia đình, chửi bới xúc phạm anh dẫn vợ
chồng không còn tình cảm không thể chung sống hạnh phúc với nhau. Nay anh xét thấy
tình cảm vợ chồng không còn nên xin được ly hôn chị Nguyễn Thị L.
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Vợ chồng chưa có con chung, không ai có con riêng.
Về tài sản chung, riêng và nợ: Vợ chồng tự thỏa thuận phân chia không yêu cầu
Tòa án giải quyết.
Theo biên bản lấy lời khai bị đơn chị Nguyễn Thị L trình bày: Chị thống nhất
thời gian, điều kiện kết hôn như Anh Văn Đ đã trình bày ở trên. Sau khi kết hôn vợ
chồng sống hạnh phúc đến tháng 4/2018 thì phát sinh mâu thuẫn, hai bên đã sống ly
thân cho đến nay. Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng là do tính tình không hợp, chị bị
bệnh, anh Đ không có quan tâm gì. Sức khỏe của chị nay bình thường chỉ uống thuốc
điều trị tại nhà. Nay Anh Văn Đ xét thấy tình cảm vợ chồng không còn và xin ly hôn,
chị cũng nhất trí. Chị có nhận được thông báo thụ lý, thông báo hòa giải, giấy triệu tập
của tòa án nhưng vì điều kiện sức khỏe và công việc nên chị không đến Tòa án để tham
gia hòa giải, giải quyết vụ án được, chị đề nghị Tòa án giải quyết vụ án vắng mặt chị.
Vợ chồng chưa có con chung.
Về tài sản chung, riêng và nợ: Vợ chồng tự thỏa thuận phân chia chưa yêu cầu
Tòa án giải quyết.
Người đại diện hợp pháp cho chị L ông Nguyễn B trình bày: Thời gian, điều kiện
kết hôn, tình cảm vợ chồng anh Đ chị L và nguyên nhân mâu thuẫn như chị L trình bày.
Sức khỏe chị L nay sức khỏe bình thường nhưng không đến Tòa án tham gia giải quyết
vụ án được, đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt chị L và ông (Nguyễn B).
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã
tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình thụ lý, giải quyết và xét xử vụ án.
Về quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị :
- Xử công nhận thuận tình ly hôn giữa Anh Văn Đ và chị Nguyễn Thị L.
- Về con chung: Không có.
- Về tài sản và nợ anh Đ, chị L không yêu cầu giải quyết nên không xét.
- Về án phí ly hôn sơ thẩm anh Đ phải nạp 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên
tòa Hội đồng xét xử nhận định:
Đây là vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn Anh Văn Đ và bị
đơn chị Nguyễn Thị L.
Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã giao thông báo thụ lý vụ án, thông báo hòa
giải cho chị L và ông B nhưng chị L và ông B không đến và đề nghị Tòa án không tiến
hành hòa giải. Do vậy Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử không tiến hành hòa giải
theo đề nghị của chị L và ông B là đứng pháp luật theo quy định tại khoản 4 điều 207
BLTTDS.
-
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Trong quá trình giải quyết vụ án, chị L và ông B đề nghị giải quyết vắng mặt
nên tại phiên tòa chị L ông B vắng mặt, Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa mà tiếp
tục xét xử vụ án là đúng luật theo quy định tại khoản 1 điều 227 BLTTDS.
Về quan hệ hôn nhân: Anh Văn Đ và chị Nguyễn Thị L lấy nhau có đăng kết hôn
ngày 08/12/2017 tại UBND phường Q, thị xã Hoàng Mai trên cơ sở tự nguyện. Đây là
hôn nhân hợp pháp tuân thủ các điều kiện kết hôn theo luật định. Sau khi kết hôn, anh
Đ chị L mới chung sống với nhau được thời gian ngắn, do tính tình không hợp đã phát
sinh mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Hai bên đã sống ly thân, chấm dứt mọi quan hệ
vợ chồng từ tháng 4 năm 2018 cho đến nay không còn quan tâm gì đến nhau nữa.
Chứng tỏ mâu thuẫn vợ chồng đã thực sự trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt
được. Chị L vắng mặt tại phiên tòa nên áp dụng điều 56 Luật hôn nhân và gia đình xử
cho Anh Văn Đ được ly hôn chị Nguyễn Thị L.
Về con chung: Chưa có.
Về tài sản chung, riêng và nợ : Anh Đ, chị L thống nhất tự thỏa thuận phân chia
không yêu cầu Tòa án giải quyết là hoàn toàn tự nguyện phù hợp với quy định của pháp
luật nên không xét.
Về án phí ly hôn sơ thẩm anh Đ phải nạp 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) được trừ
vào số tiền tạm ứng án phí anh Đ đã nạp.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ : Khoản 1 điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình, điều 147 Bộ luật Tố tụng
dân sự.
Xử: Cho Anh Văn Đ được ly hôn chị Nguyễn Thị L.
Về tài sản chung, riêng và nợ: Anh Đ, chị L thống nhất tự thỏa thuận phân chia
không yêu cầu Tòa án giải quyết.
Về án phí ly hôn sơ thẩm anh Đ phải nạp 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) được trừ
vào số tiền tạm ứng án phí anh Đ đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng
Mai theo biên lai thu tiền số 0004561 ngày 18/9/2018.
Nguyên đơn có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn và người đại diện hợp pháp cho bị đơn vắng mặt
có quyền kháng cáo trong thời hạn nói trên kể từ ngày nhận được bản sao bản án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Nơi nhận:
- Các đương sự
- VKS
- THAHS

-

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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- UBND phường Q
- Lưu VP, HS

Lý Quang Tình

TÒA ÁN NHÂN DÂN
thÞ x· hoµng mai - NghÖ An

-
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BIÊN BẢN NGHỊ ÁN
Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2018
Tại: Phòng nghị án Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Quang Tình.
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Tân.
Ông Hoàng Văn Khẩn
Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý 104/2018/TLST- HN&GĐ ngày 18 tháng
9 năm 2018 về tranh chấp Hôn nhân và gia đình giữa:
Nguyên đơn: Anh Văn Đ. Sinh năm 1987.
Trú tại: Khối 13, phường M, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Bị đơn: Chị Nguyễn Thị L. Sinh năm 1985.
Trú tại: Khối Tân Phong, phường Q, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng
tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,
QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU
Về quan hệ hôn nhât thống nhất 3/3:
¸p dông: §iÒu 56 luËt h«n nh©n gia ®×nh.
Xử: Cho Anh Văn Đ được ly hôn với chị Nguyễn Thị L.
Về con chung không có.
Về tài sản thống nhất 3/3:
Anh Đ, chị L thống nhất tự thỏa thuận phân chia chưa yêu cầu Tòa án giải quyết.
Về án phí thống nhất 3/3:
Anh Đ phải chịu 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm, được trừ
vào số tiền tạm ứng án phí anh đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai
theo biên lai thu tiền số 0004561 ngày 18/9/2018.
C¸c ®¬ng cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn Tßa ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt
Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2018.
Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng
nghe và ký tên dưới đây.
Håi ®ång xÐt xö
-
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C¸c

héi

Đặng Văn Tân

-

thÈm

nh©n

d©n ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa

Hoàng Văn Khẩn

Lý Quang T×nh

