
Tổng hợp bởi Luật sư FDVN
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn | www.diendanngheluat.vn

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ LY HÔN 
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CÓ YÊU CẦU 
CHIA TÀI SẢN HOẶC CÓ YÊU CẦU VỀ 

QUYỀN TRỰC TIẾP NUÔI CON



MỤC LỤC 
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của Tòa án công nhận sự thỏa thuận thuận tình ly hôn giữa chị H và anh T 

và sự thỏa thuận về con chúng của hai người. Giao cháu Lê Việt A sinh ngày 

08/11/2003 ch bà nội là bà Hà Thị M trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục. Chị H tự nguyện đóng phí nuôi cháu A cho bà M mỗi tháng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÌNH QUẢNG BÌNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 20/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 25 - 10 -2019 

 V/v xin ly hôn 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Hoàn  

 Ông Nguyễn Xuân Thí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà: Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày  25 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án lý số 10/2019/TLST-HNGĐ ngày 28 tháng 01 

năm 2019  về việc “xin ly hôn”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 1638/2019/QĐXXST-

DS ngày  01 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Đinh Thị Như Q, sinh năm 1995

Địa chỉ: Thôn n, B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình. Có mặt 

2. Bị đơn: Anh Lê Trọng Đ

Nơi ĐKHKTT trước khi xuất cảnh: Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình. 

Cư trú tại địa chỉ: Nhật Bản 

Về nước từ ngày 24/4/2019, trú tại: Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, nguyên đơn chị Đinh Thị Như Q trình 

bày: 

1



Về quan hệ tình cảm: Chị và anh Lê Trọng Đ kết hôn tư ̣nguyêṇ , đăng ký 

tại Uỷ ban nhân dân xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình ngày 09/4/2013. Thời gian 

đầu vợ chồng sống hạnh phúc và sinh được một con chung. Năm 2015, vợ 

chồng cùng nhau vào Sài Gòn làm ăn, anh Đ có quen biết bạn bè, thường xuyên 

nhậu nhẹt rồi về gây gổ đánh chị. Có lần anh Đ đánh chị phải đi ở nhờ nhà chị 

em điều trị hơn 1 tháng, sau đó anh Đ có ăn năn vợ chồng  quay trở về chung 

sống với nhau nhưng được một thời gian thì anh Đ trở lại như cũ, sống không có 

trách nhiệm với vợ con. Chị quyết định đưa con về nhà ngoại sinh sống nhưng 

gia đình anh Đ không cho nên chị về sống tại nhà ngoại một mình. Từ đó chị và 

anh Đ sống ly thân đến nay. Nay chị thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc 

sống hôn nhân không còn khả năng hàn gắn được nên xin được ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là cháu Lê Hà Q, sinh ngày 

28/8/2013. Hiện đang sống với ông bà nội và anh Đ, nhiều lần chị vào thăm con 

và muốn được nuôi con nhưng gia đình nội và anh Đ không cho. Ly hôn nguyện 

vọng của chị là muốn được nuôi con, yêu cầu anh Đ cấp dưỡng tiền nuôi con 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tháng. 

Về tài sản chung: Vợ chồng không có tài sản chung nên không yêu cầu 

Toà án giải quyết.  

Bị đơn anh Lê Trọng Đ tại biên bản ghi lời khai và biên bản hoà giải, anh 

Đ trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị Đinh Thị Như Q kết hôn vào ngày 

09/4/2013 tại Ủy ban nhân dân xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Sau 2 năm kết 

hôn thì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Q bỏ đi từ năm 2015 

đến nay, một mình anh phải nuôi con. Tháng 10/2018, anh sang Nhật Bản du 

học và được biết chị Q nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nên ngày 24/4/2019 anh về 

Việt Nam. Anh Đ xác định tình cảm của anh với chị Q không còn nên chị Q làm 

đơn xin ly hôn anh đồng ý.  

Về con chung: Vợ chồng có một con chung như chị Q trình bày. Từ khi 

chị Q bỏ nhà đi anh một mình nuôi con. Khi anh sang Nhật Bản du học thì cháu 

ở với ông bà nội, nay anh về Việt Nam thì cháu sống với anh. Sau khi ly hôn anh 

Đ muốn được nuôi con và không yêu cầu chị Q cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Về tài sản chung: Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa chị Đinh Thị Như Q và anh Lê Trọng Đ đều muốn được ly 

hôn và nuôi con. Chị Q yêu cầu anh Đ cấp dưỡng tiền nuôi con 1.000.000 đồng  

đến 2.000.000 đồng/ tháng, anh Đ không yêu cầu chị Q cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm: 
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Về tố tụng: Trong quá trình tiến hành tố tụng, giải quyết vụ án người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp 

luật.  

Về nội dung: Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xử cho chị Đinh 

Thị Như Q được ly hôn anh Lê Trọng Đ. Về con chung giao cho anh Lê Trọng 

Đ được nuôi dưỡng cháu Lê Hà Q, buộc chị Q cấp dưỡng tiền nuôi con theo quy 

định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của đương sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Đây là vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng về thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 

Bộ luật tố tụng dân sự. Sau khi thụ lý, Tòa án đã tiến hành lấy lời khai của 

đượng sự và tiến hành thủ tục Ủy thác tư pháp cho cơ quan Đại diện nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản. Ngày 24/4/2019, anh Lê Trọng Đ 

về Việt Nam cư trú tại Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. 

[2] Về nội dung: 

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị Đinh Thị Như Q 

và anh Lê Trọng Đ là hợp pháp. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên vợ chồng 

sống ly thân từ năm 2015 đến nay, không ai quan tâm đến ai. Chị Đinh Thị Như 

Q và anh Lê Trọng Đ đều xác định tình cảm vợ chồng thực sự không còn, không 

ai có mong muốn hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Chị Đinh Thị Như Q yêu cầu 

ly hôn anh Lê Trọng Đ đồng ý. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc 

sống chung thực tế không tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt được, căn cứ 

khoản 1  Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

của chị Đinh Thị Như Q, xử cho chị Đinh Thị Như Q được ly hôn anh Lê Trọng 

Đ là hoàn toàn phù hợp.  

 [2.2] Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Lê Hà Q, sinh 

ngày 28/8/2013. Hiện cháu đang sống cùng với anh Lê Trọng Đ. Xét điều kiện 

hiện tại cháu Lê Hà Q từ nhỏ sống với anh Lê Trọng Đ, đã ổn định cuộc sống 

(hiện cháu Q đã học lớp 1). Hơn nữa, anh Lê Trọng Đ trình bày hiện tại anh đã 

về sống và làm việc tại Việt Nam, đã tìm được việc làm ổn định có thể nuôi 

dưỡng và chăm sóc tốt cho cuộc sống của cháu Q. Căn cứ các Điều 81, Điều 82, 

Điều 83, Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình giao cháu Lê Hà Q cho anh Lê 

Trọng Đ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Chị Đinh Thị Như Q không phải cấp 

dưỡng tiền nuôi con. 

[2.3]. Về tài sản: Các bên không yêu cầu nên Tòa án không xem xét. 
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[2.4]. Về án phí: Chị Đinh Thị Như Q phải chịu án phí sơ thẩm ly hôn 

theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 của

Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Căn cứ vào khoản 1 Điều 37, Điều 147, Điều 

479 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016. 

Xử: Cho chị Đinh Thị Như Q ly hôn anh Lê Trọng Đ. 

Về con chung: Giao cháu Lê Hà Q, sinh ngày 28/8/2013 cho anh Lê 

Trọng Đ trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Chị Q không phải cấp dưỡng tiền nuôi 

con. Không ai đươc̣ cản trở người không trực tiếp nuôi con thưc̣ hiêṇ qu yền 

thăm nom và chăm sóc con chung . Trong trường hơp̣ vì quyền lơị chính đáng 

của con chưa thành niên, chị Q và anh Đ đều có quyền làm đơn yêu cầu thay đổi 

người trưc̣ tiếp nuôi dưỡng con chung. 

Về tài sản chung: Không có nên không xem xét giải quyết 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Đinh Thị Như Q phải chịu 300.000 đồng

án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí 

đã nộp tại biên lai số 0004981 ngày 30/01/2018 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Bình. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị Đinh Thị Như Q và

anh Lê Trọng Đ có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét 

xử phúc thẩm. 

Nơi nhận:     T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;   (Đã ký) 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

  Từ Thị Hải Dƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÌNH QUẢNG BÌNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 05/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 20 - 3 - 2019 

 V/v xin ly hôn 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Văn Ngọc  

     Ông Nguyễn Xuân Thí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án lý số 12/2018/TLST-HNGĐ ngày 04 tháng 4 

năm 2018  về việc “xin ly hôn”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 94/2019/QĐXXST-

HNGĐ ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữa 

các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Đặng Ngọc T, sinh năm 1977 

Nơi đăng ký HKTT trước khi xuất cảnh: TDP n, phường B, thành phố phố 

Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Hiện sống tại: Số M, F street, Springvale, K, V, Australia. Vắng mặt (có 

đơn xin xử vắng mặt). 

Bị đơn: Chị Hồ Thu Th, sinh năm 1980 

Địa chỉ: TDP n, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, nguyên đơn anh Đặng Ngọc T trình bày: 
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Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị Hồ Thu Th tìm hiểu và yêu nhau tự 

nguyện, đăng ký kết hôn ngày 09/12/2003 tại UBND phường B, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình (nay là UBND phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình). Vợ chồng 

chung sống hòa thuận được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân 

do anh T đi du học tại Australia chị Th ở nhà nên có nhiều nghi kỵ về tiền bạc 

dẫn đến vợ chồng thường xuyên xung đột, căng thẳng, dần dần không liên lạc và 

không quan tâm nhau nữa. Nay anh T xác định tình cảm vợ chồng không còn 

nên xin được ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con là cháu Đặng T T, sinh ngày 

05/7/2004 và cháu Đặng Hồ Khánh Ch, sinh ngày 26/3/2011. Sau khi ly hôn anh 

T đồng ý theo nguyện vọng của con. Nếu các con ở với anh thì anh sẽ chăm sóc 

nuôi dưỡng, nếu các con ở với với chị Th anh T sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 

con theo quy định cho đến khi các con trưởng T. 

Về tài sản chung: Vợ chồng không có tài sản gì nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

Vì  điều kiện ở xa, đi lại khó khăn nên anh T có đơn xin xử vắng mặt. Bản 

tự khai và đơn xin vắng mặt của anh T được Đại sứ quán Việt Nam tại Sydney - 

Australia xác nhận. 

Bị đơn chị Hồ Thu Th tại bản tự khai trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Đặng Ngọc T kết hôn tự nguyện, đăng 

ký kết hôn tại phường B, huyện Q (nay là phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình). 

Vợ chồng sống hạnh phúc được 5 năm thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do 

anh T ăn chơi nợ nần, vợ chồng sống ly thân cũng đã lâu. Năm 2014 anh T đi 

nước ngoài làm ăn và chung sống với người phụ nữ khác. Anh T làm đơn xin ly 

hôn chị Th cũng đồng ý. 

Về con chung: Vợ chồng có hai con chung là cháu Đặng T T, sinh ngày 

05/7/2004 và cháu Đặng Hồ Khánh Ch, sinh ngày 26/3/2011. Chị Th cũng thống 

nhất theo ý kiến của anh T việc giao con cho ai chăm sóc là theo nguyện vọng 

của các con. 

Về tài sản: Không có nên không yêu cầu giải quyết. 

Đối với khoản nợ của bố mẹ chị Th cho anh T mượn 500.000.000 đồng. 

Chị Th yêu cầu anh T phải trả lại cho bố mẹ chị. 

Bà Nguyễn Thị Tính (mẹ chị Th) tại bản tự khai ngày 16/11/2018 và bản 

kê khai chi tiết yêu cầu anh T trả cho vợ chồng bà số tiền 755.000.000 đồng. 

Ngày 09/11/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 928/CV-

TA yêu cầu bà Nguyễn Thị T và ông Hồ Đức Ng cung cấp cho Tòa án các 

chứng cứ liên quan đến việc anh T mượn tiền ông bà nhưng ông bà không cung 
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cấp. Ngày 26/11/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo nộp 

tiền tạm ứng án phí số 55/TB-TA đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập là ông Hồ Đức Ng và bà Nguyễn Thị T nhưng ông bà không 

nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm:  

Về tố tụng: Trong quá trình tiến hành tố tụng, giải quyết vụ án người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp 

luật.  

Về nội dung:  Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xử cho anh Đặng 

Ngọc T được ly hôn chị Hồ Thu Th. Về con: mặc dù cháu Đặng T Tài có 

nguyện vọng được ở với bố nhưng hiện tại anh T đang ở nước ngoài nên giao cả 

hai cháu Đặng T Tài và Đặng Hồ Khánh Chi cho chị Hồ Thu Th chăm sóc nuôi 

dưỡng, xử buộc anh T cấp dưỡng nuôi con cùng chị Thuỷ mỗi tháng từ 2 - 3 

triệu đồng. 

Khoản tiền ông Nghĩa, bà Tính cho rằng anh T mượn ông bà nhưng ông 

bà không nộp tạm ứng án phí nên không xem xét, ông bà có quyền khởi kiện 

bằng một vụ án dân sự khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Đây là vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng về thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 

Bộ luật tố tụng dân sự. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành lấy lời khai của 

chị Hồ Thu Th. Anh Đặng Ngọc T có bản tự khai và đơn xin xử vắng mặt gửi về 

cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình và các tài liệu trên đã được Đại sứ quán 

Việt Nam tại Sydney - Australia xác nhận. 

Tại phiên tòa nguyên đơn đã có đơn xin xử vắng mặt, bị đơn vắng mặt 

nhưng đã có lời khai tại hồ sơ; Quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập 

đã được Tòa án niêm yết hợp lệ và phiên tòa đã hoãn lần 1 vào ngày 20/02/2019, 

căn cứ quy định tại các Điều 227, Điều 228, Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án với sự vắng mặt của nguyên đơn và bị 

đơn.  

 [2] Về nội dung: 

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa anh Đặng Ngọc T và 

chị Hồ Thu Th là hợp pháp. Vợ chồng sống chung với nhau được một thời gian 

thì phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng sống ly thân. Nguyên nhân do bất đồng quan 

điểm với nhau trong cuộc sống, đặc biệt là từ năm 2014 khi anh T sang Úc du 
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học thì mâu thuẫn càng trầm trọng hơn, vợ chồng không còn liên lạc và không 

quan tâm nhau nữa. Hiện tại anh T xác định tình cảm vợ chồng không còn, 

không ai có mong muốn hàn gắn hạnh phúc gia đình. Anh T yêu cầu ly hôn chị 

Th cũng đồng ý. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống chung thực 

tế không tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt được, căn cứ khoản 1 Điều 56 

Luật hôn nhân và gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận xử cho anh Đặng Ngọc T  

ly hôn chị Hồ Thu Th. 

 [2.2] Về con chung: Vợ chồng có hai con chung là cháu Đặng T T, sinh 

ngày 05/7/2004 và cháu Đặng Hồ Khánh Ch sinh ngày 26/3/2011. Hiện tại anh 

T đang ở nước ngoài, không có điều kiện để trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con 

cái nên mặc dù nguyện vọng của cháu Tài được ở với bố nhưng cần xử giao hai 

cháu cho chị Th trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng và buộc anh T cấp dưỡng nuôi 

con theo luật định.  

[2.3]. Về tài sản: Các bên không yêu cầu nên Tòa án không xem xét. 

[2.4]. Về nợ: Theo chị Th khai thì anh T có mượn bố mẹ chị  500.000.000 

đồng, ly hôn yêu cầu anh T phải trả lại cho bố mẹ chị. Ông Ng, bà T (Bố mẹ chị 

Th) có đơn yêu cầu anh T phải trả nợ cho ông bà 775 triệu đồng nhưng không 

nộp tạm ứng án phí đối với yêu cầu độc lập nên không xem xét yêu cầu này. 

Ông ng, bà T có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác. 

[2.5]. Về án phí: Anh Đặng Ngọc T phải chịu án phí sơ thẩm ly hôn và án 

phí cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 của

Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 37, Điều 147, Điều 228, điểm b khoản 5 Điều 

477, 479 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án, xử: 

Về quan hệ hôn nhân: Cho anh Đặng Ngọc T được ly hôn chị Hồ Thu Th. 

Về con chung: Giao cháu Đặng T T, sinh ngày 05/7/2004 và Đặng Hồ 

Khánh Ch, sinh ngày 26/3/2011cho chị Hồ Thu Th chăm sóc nuôi dưỡng. Xử 

buộc anh T cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2.000.000 đồng kể từ tháng 3/2019 

đến khi các con tròn 18 tuổi.  

Không ai đươc̣ cản trở người không trực tiếp nuôi con thưc̣ hiêṇ quyền 

thăm nom và chăm sóc con chung . Trong trường hơp̣ vì quyền lơị chính đáng 
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của con chưa thành niên , anh T và chị Th đều có quyền làm  đơn yêu cầu thay 

đổi người trưc̣ tiếp nuôi dưỡng con chung. 

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu nên không giải quyết. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Đặng Ngọc T phải chịu 300.000 đồng

án phí dân sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con, được khấu 

trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 0004994 ngày 

29/3/2018 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Anh T còn phải nộp 

300.000 đồng. 

3. Về quyền kháng cáo: Chị  Hồ Thu Th được quyền kháng cáo bản án

trong thời hạn 15 ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết 

hợp lệ theo quy định của pháp luật. Anh T  được quyền kháng cáo trong thời hạn 

01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được 

niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;   (Đã ký) 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

        Từ Thị Hải Dƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÌNH QUẢNG BÌNH   Độc lập - Tự do - H phúc 

Bản án số: 01/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 03 - 01 -2019 

 V/v xin ly hôn. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Văn Ngọc 

     Ông Nguyễn Xuân Thí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Kiều Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 31/2017/TLST-HNGĐ ngày 19 tháng 

10 năm 2017 về tranh chấp hôn nhân và gia đình: “Ly hôn, tranh chấp nuôi con 

và chia tài sản khi ly hôn”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 924/2018/QĐXXST-DS 

ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữa các 

đương sự: 

NguY đơn: Anh Nguyễn Quốc T, sinh năm: 1974 

Địa chỉ: Thôn N, xã Q, Thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguY đơn: Ông Lê Minh T, 

Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư HD, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

Bị đơn: Chị Phạm Thị H, sinh năm: 1976 

Nơi ĐKHKTT trước khi xuất cảnh: Thôn N, xã Q, Thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình 

Hiện C trú tại địa chỉ: n D Si, Korea - Hàn Quốc. (Trong bản tự khai được 

đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận ngày 05/07/2018 chị H có xin 

được giải quyết vắng mặt do điều kiện ở xa không về tham gia phiên toà được) 

Người đại diện theo uỷ quyền của chị Phạm Thị H giải quyết về tài sản: 

hành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Ông C, bà P có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Văn Y, sinh năm: 1963; Địa chỉ: xã Q, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt 

- Bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm: 1935; Địa chỉ: Thôn N, xã Q, Thành phố 

Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hoà giải về phân chia tài sản 

nguyên đơn anh Nguyễn Quốc T trình bày:   

Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị Phạm Thị H kết hôn tư ̣nguyêṇ, đăng ký 

tại UBND xã Q, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình vào ngày 06/01/1997. Năm 2011 

do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng đã bàn bạc để chị H đi xuất khẩu lao 

động tại Hàn Quốc. Thời gian đầu vợ chồng vẫn liên lạc và quan tâm đến nhau, 

chị H vẫn gửi tiền về để nuôi con. Năm 2016, vợ chồng nhất trí vay mượn tiền 

để làm thủ tục cho con gái đầu là cháu Nguyễn Thị Kim O đi du học tại Hàn 

Quốc. Anh T đã thế chấp nhà đất vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân N là 320 

triệu đồng. Từ khi con gái sang Hàn Quốc cho đến nay, giữa vợ chồng phát sinh 

mâu thuẫn, thiếu tin tưởng lẫn nhau, thường xuyên cãi vã mỗi khi liên lạc. Từ đó 

không ai quan tâm đến ai. Hiện tại anh T xác định tình cảm vợ chồng không còn, 

yêu cầu giải quyết cho ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 03 con chung: Nguyễn Thị Kim O sinh ngày 

12/4/1997, Nguyễn Thị Ngọc A sinh ngày 27/3/2002, Nguyễn Tiến L sinh ngày 

04/10/2007. Sau khi ly hôn, con đầu là Nguyễn Thị Kim O đã trưởng thành nên 

anh không yêu cầu Toà án giải quyết, còn hai con A và L mỗi người sẽ nuôi một 

đứa hoặc tuỳ theo ý muốn của các con lựa chọn sống cùng bố hoặc mẹ, người 

còn lại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi các con đủ 18 tuổi. 

Về tài sản chung: Theo đơn khởi kiện, anh T trình bày không có tài sản 

chung, không yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến của chị H 

gửi từ Hàn Quốc về, anh T thừa nhận vợ chồng có tài sản chung là một ngôi nhà 

02 tầng với diện tích 120m
2
 địa chỉ tại thôn N, xã Q làm trên thửa đất được mẹ 

anh T cho đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn 

Quốc T. Theo giá thị trường hiện tại ngôi nhà có giá trị khoảng 1 tỷ 400 triệu 

đồng và một số vật dụng trong nhà. 

Về nợ chung: Vợ chồng có nợ chung tại quỹ tín dụng nhân dân N với số 

tiền 320 triệu đồng, tiền lãi 0,78%/ tháng. Số tiền lãi trong hai năm là 

60.736.000 đồng. Ngoài ra, do cuộc sống khó khăn, tiền lãi chồng chất nên anh 

đã mượn anh Nguyễn Văn Y (anh trai anh T) số tiền 30.000.000 đồng để trả tiền 

lãi, sau đó anh T lại xảy ra tai nạn phải vào điều trị tại bệnh viện Trung ương 

Huế nên anh vay tiếp  của anh Nguyễn Văn Y số tiền 70.000.000 đồng để điều 

trị và trả tiền lãi cho quỹ tín dụng. Anh yêu cầu Toà án xem xét số tiền vay Quỹ 

tín dụng và khoản vay của anh Y là nợ chung của vợ chồng. Sau khi vợ chồng 

kết hôn mẹ anh T cho vợ chồng anh một mảnh đất để xây nhà ở, nay vợ chồng 

ly hôn phải trích lại số tiền 200.000.000 đồng trong số tài sản chung (tiền đất) để 

cho bà Ch (mẹ anh T) dưỡng già. Nguyện vọng của anh T sau ly hôn anh sẽ trả 

nợ ngân hàng và lấy nhà, sau đó xử lý các khoản nợ chung của vợ chồng nếu 

còn thì cho con trai Nguyễn Tiến Lộc. 

Về phía bị đơn chị Phạm Thị H: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình đã tiến hành các thủ tục uỷ thác tư pháp theo quy định của pháp 

luật.  
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Ngày 20/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận được bản tự khai 

của chị Phạm Thị H do bà Nguyễn Thị P (mẹ đẻ của chị H) nộp.   

Qua bản tự khai được đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận ngày 

05/7/2018, chị H trình bày như sau:  

Về quan hệ hôn nhân: Chị H nhất trí như trong đơn anh T trình bày. Sau 

khi chị sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động, thời gian đầu vợ chồng anh chị vẫn 

liên lạc với nhau, chị H vẫn gửi tiền về để làm nhà, nuôi con, nhưng từ khi chị H 

biết anh T có người phụ nữ khác không chăm lo cho con cái, đánh đập và đuổi 

con đi khiến hai con phải xuống nhà ông bà ngoại ở 1 năm, nên chị đã gửi tiền 

về cho con gái để hai con tự sinh hoạt, mỗi lần chị gọi điện về nhà vợ chồng 

thường xuyên cãi nhau nên chị không liên lạc nữa, nay chị cũng không còn tình 

cảm với anh T, việc anh T xin ly hôn chị hoàn toàn đồng ý. 

Về con chung: Chị H cũng thừa nhận vợ chồng có 3 con chung như anh T 

trình bày. Sau khi vợ chồng chị ly hôn, chị để cho các con tự nguyện lựa chọn 

người trực tiếp nuôi dưỡng. Nếu các con muốn ở với chị, chị cũng không yêu 

cầu anh T cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: Ngoài nhà, đất như anh T khai, vợ chồng còn có các tài 

sản khác: 01 thuyền máy trị giá 42 triệu, 02 xe gắn máy trị giá 40 triệu, 01 tủ 

lạnh trị giá 15 triệu, 03 máy nóng lạnh trị giá 12 triệu, 01 ti vi, nồi cơm điện trị 

giá 20 triệu. Sau khi ly hôn do chị ở xa nên không có điều kiện nhận nhà, đất 

nên để anh T sử dụng, sở hữu nhà đất và yêu cầu anh T giao tiền chênh lệch tài 

sản cho chị. 

Về nợ chung: Vợ chồng anh chị có thế chấp nhà đất để vay vốn tại quỹ tín 

dụng nhân dân N với số tiền 310.000.000 đồng với mục đích cho cháu O đi du 

học tại Hàn Quốc. Chi phí du học 240.000.000 đồng nhưng anh T vay lên đến 

310.000.000 đồng, đến giờ vẫn chưa có tiền để trả nợ cho quỹ tín dụng. Theo 

quan điểm của chị để cho quỹ tín dụng phát mãi tài sản bán trả nợ số tiền còn lại 

đề nghị Toà án chia làm 3 phần, trong đó 1 phần cho con vì cả 3 con đang tuổi 

ăn học, hai phần còn lại chia đều cho hai vợ chồng anh chị. 

Chị H cũng trình bày vì điều kiện ở xa nên chị không thể về Việt Nam, 

chị đề nghị Toà án giải quyết vắng mặt và uỷ quyền lại cho ông Phạm Xuân C 

và bà Nguyễn Thị P (là bố mẹ ruột của chị H) thay mặt chị H quyết định các vấn 

đề có liên quan đến tài sản. 

Tại biên bản hoà giải về tài sản ngày 01/8/2018, ngày 11/9/2018 người 

đại diện theo uỷ quyền của chị Phạm Thị H, ông Phạm Xuân C, bà Nguyễn Thị 

P trình bày: 

Giá trị tài sản nhà đất của anh T, chị H ông bà chỉ đồng ý với giá 1 tỷ 

đồng, ưu tiên anh T lấy nhà, nếu anh T không lấy thì ông bà lấy để cho các con 

anh T, chị H ở. Đối với khoản tiền 200.000.000 anh T và bà Ch yêu cầu trả tiền 

đất cho bà Ch, ông bà C không chấp nhận, chỉ chấp nhận trích 50.000.000 đồng 

từ tài sản chung cho bà Ch dưỡng già. Đối với vật dụng trong nhà nếu các con 

của anh T, chị H ở được trong nhà thì để cho các cháu dùng, nếu các cháu không 

ở trong nhà thì phải lấy đi để các cháu có cái dùng. Chiếc xuồng máy anh T trình 

bày đã bán lo chạy chữa tai nạn nên ông bà cũng cho qua, không tính toán. Về 

khoản tiền lãi trước đó chị H đã gửi tiền về trả, chỉ chấp nhận giai đoạn sau này 
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anh T trả lãi một mình. Khoản tiền anh T vay để điều trị tai nạn ông bà không 

đồng ý, tự ai nấy lo vì trên thực tế, con cái đau ốm ở Hàn Quốc, chị H cũng phải 

tự vay mượn tiền chi trả nhưng không kê vào số nợ chung của vợ chồng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Y trình bày: 

Anh Nguyễn Quốc T đến nhà ông mượn tiền với tổng số tiền 100 triệu 

đồng, lần 1 vào tháng 4/2016 mượn 30 triệu để trả tiền lãi, lần 2 vào tháng 

8/2017 mượn 70 triệu để trả lãi và chi trả tiền tai nạn. Yêu cầu Toà xem xét buộc 

hai vợ chồng phải trả cho ông số tiền trên, vì khi mượn hai vợ chồng chưa xảy ra 

mâu thuẫn. 

Tại đơn trình bày đề ngày 05/8/2018 người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị Ch trình bày: 

Năm 2012 bà có tặng cho con trai của bà là anh Nguyễn Quốc T một phần 

đất của bà với diện tích 288m
2
, nay vợ chồng anh T ly hôn, bà yêu cầu giải 

quyết trích cho bà một khoản tiền 200 triệu đồng để bà dưỡng già từ khối tài sản 

chung của anh T, chị H. 

Ngày 21/9/2018 các cháu Nguyễn Thị Ngọc A và Nguyễn Tiến L có bản tự 

khai trình bày: 

Hai cháu được Toà án thông báo về việc bố mẹ ly hôn, mẹ các cháu là bà 

Phạm Thị H đã đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, hai cháu sống với bố 

khoảng 4 năm từ năm 2011 đến 2015 trong thời gian này mẹ gửi tiền về cho bố 

để nuôi hai chị em, đến năm 2016 bố đánh và đuổi hai chị em ra khỏi nhà nên 

hai cháu đã đến nhà ông bà ngoại (ông C, bà P) ở trong khoảng 01 năm (từ đầu 

năm 2016-2017), thời gian này mẹ gửi tiền về cho cháu A để hai chị em có tiền 

ăn học, trung bình mỗi tháng 7 triệu đồng, bố không quan tâm các cháu trong 

thời gian này. 

Đến đầu năm 2017 do bố say rượu đến gây gỗ nhà ông bà ngoại, vì không 

muốn bố đến làm phiền ông bà nên hai chị em đã về lại nhà ở với bố tại thôn N, 

từ đó đến nay hai chị em vẫn qua lại giữa nhà ông bà ngoại và nhà bố, hàng 

tháng mẹ vẫn gửi tiền về cho cháu A để hai chị em sinh hoạt. 

Nguyện vọng của hai chị em sau khi bố mẹ ly hôn là được sống với mẹ 

nhưng hiện nay mẹ đang ở nước ngoài, cháu A đang học lớp 12 cần không gian 

yên tĩnh để nên hai cháu sẽ ở nhà bố cho đến khi cháu A học xong lớp 12 thì hai 

chị em sẽ về ở nhà ông bà ngoại chờ mẹ về. 

Sau khi hai chị em qua ở nhà ông bà ngoại thì cháu A đã tròn 18 tuổi nên 

không cần bố cấp dưỡng, nhưng cháu L đang còn nhỏ nếu bố cấp dưỡng nuôi 

cháu thì hai cháu đồng ý, nếu bố không cấp dưỡng thì các cháu cũng không yêu 

cầu. 

Ngày 30/8/2018 Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận được thông báo 

số 01/2018/TB-QTD của quỹ tín dụng nhân dân N có nội dung: ngày 30/8/2018 

ông Nguyễn Quốc T đã thanh cho Quỹ tín dụng nhân dân N xong số nợ gốc và 

lãi là 362.049.000 đồng. 

Qua hai buổi hoà giải ngày 01/8/2018 và ngày 11/9/2018 nguyên đơn anh 

Nguyễn Quốc T và người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn chị Phạm Thị H 

không thống nhất được với nhau về giá trị tài sản chung của vợ chồng nên ngày 

04/10/2018 hai bên đã làm đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản. 
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Tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 02/11/2018: Diện tích đất sử 

dụng thực tế là 259,6m
2
 với các cạnh: 

- Mặt tiền hướng Nam: dài 8,6m (giáp đường giao thông) 

- Cạnh phía Bắc: dài 18,2m (giáp đường giao thông) 

- Cạnh phía Tây: dài 22,2m (giáp nhà bà Nguyễn Thị Ch) 

- Cạnh phía Đông: dài 15m (giáp đất bà Ngh) + 7,2m (giáp đất ông Đ). 

- Cạnh phía Nam dài 9,7 m (giáp đất bà Ngh chưa có hàng rào). 

Trên đất có ngôi nhà 02 tầng lợp mái màu xanh nhạt, nhà bê tông cốt thép, 

nhà có diện tích 135,75m
2
. Ngoài ra, còn có các tài sản: một tủ lạnh, hai xe gắn 

máy , một máy giặt, hai cái giường, một nồi cơm điện, ba bình nóng lạnh, 1 ti vi. 

Theo bà P thì còn có một xuống máy (không có tài sản này khi thẩm định). Anh 

T khai đã bán để lo tiền viện phí khi bị tai nạn. Cả anh T và ông C đều không 

yêu cầu định giá những tài sản này.  

Tại biên bản định giá tài sản ngày 02/11/2018 định giá phần tài sản trên 

đất có giá trị 1.374.531.800 đồng (Một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm 

ba mươi mốt ngàn, tám trăm đồng), gồm:  

- Nhà hai tầng bê tông cốt thép xây năm 2014 có giá trị: 1.331.707.500 

đồng; 

- Mái che: 52,08m
2
 có giá trị: 16.170.800 đồng; 

- Hàng rào:  + loại 1: 13,8 mét có giá trị: 5.152.000 đồng 

        + loại 2 (chưa tô trát, sơn) 26,39 mét có giá trị: 6.550.200 

đồng; 

     + loại 3: 16,065mét có giá trị 5.509.700 đồng 

- Am thờ: có giá trị: 2.649.000 đồng. 

- Cổng sắt: 2,8m x 2,5m có giá trị: 2.940.000 đồng. 

- Trụ cổng: 838.000 đồng. 

+ Định giá đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên 

Nguyễn Quốc T: Đất ở khu vực 2, vị trí 1 vùng ven: 90m
2
 có giá trị: 

106.920.000 đồng; Đất trồng cây hàng năm khác: 202,6m
2
 có giá trị: 7.091.000 

đồng. Tổng cộng: 114.011.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu, không trăm 

mười một ngàn đồng). 

Tổng giá  trị tài sản nhà, đất có giá: 1.488.542.800 đồng (Một tỷ, bốn trăm 

tám mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn, tám trăm đồng). 

Tại phiên toà sơ thẩm, anh T giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn, đề nghị Toà 

giải quyết giao hai con (cháu A và cháu L) cho anh trực tiếp chăm sóc và nuôi 

dưỡng, yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi 2 con mỗi tháng 3 đến 4 triệu đồng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh T đề nghị các bên thoả 

thuận về tài sản để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên sau ly hôn. 

Về tài sản chung: giữa anh T và đại diện theo uỷ quyền của chị H đã thoả 

thuận được với nhau về việc giải quyết tài sản, cụ thể: Giao cho anh T sử dụng, 

sở hữu nhà hai tầng và các công trình khác kèm theo như tường rào, cổng, mái 

che, am thờ  làm trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên anh Nguyễn Quốc T tại xã Q, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình và chịu trách 

nhiệm thanh toán các khoản nợ chung của vợ chồng gồm tiền gốc 320.000.000 

đồng và tiền lãi (khoản lãi trước đây đã trả cho quỹ tín dụng và lãi của số tiền 
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sau này vay ngoài để trả tiền cho quỹ tín dụng) tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 

113.643.000 đồng, tổng cộng 433.643.000 đồng; Anh T có nghĩa vụ giao tiền 

chênh lệch tài sản cho chị Phạm Thị H số tiền 330.000.000 đồng. Chị H được 

nhận từ anh T số tiền chênh lệch tài sản 330.000.000 đồng. 

Giữa anh T và đại diện theo uỷ quyền của chị H còn thoả thuận giao cho 

anh T tạm quản lý và sử dụng các tài sản còn lại gồm: một tủ lạnh, hai xe máy 

(01 xe Dream, một Airblack), một máy giặt, hai cái giường, một nồi cơm điện, 

ba bình nóng lạnh, 1 ti vi, chưa yêu cầu giải quyết. Sau này nếu có tranh chấp về 

phần tài sản này thì khởi kiện riêng.  

Về khoản tiền nợ anh Y anh T trình bày anh tự trả. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm: Về việc chấp hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng và 

người tham gia tố tụng. Về nội dung: Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, 

xử cho anh Nguyễn Quốc T được ly hôn chị Phạm Thị H. Về con chung giao hai 

con của anh chị cho anh T chăm sóc nuôi dưỡng, buộc chị H cấp dưỡng nuôi 

con theo luật định. Về tài sản, yêu cầu Toà án công nhận sự thoả thuận của anh 

T và đại diện theo uỷ quyền của chị H. Về khoản nợ ông Y không chấp nhận là 

khoản nợ chung vợ chồng; không chấp nhận yêu cầu của bà Ch. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của đương sự; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Đây là vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng về thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 

Bộ luật tố tụng dân sự. Sau khi thụ lý, Tòa án đã tiến hành lấy lời khai của 

đượng sự và tiến hành thủ tục Ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 quy định về trình 

tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Bị đơn chị H có đơn đề nghị 

giải quyết vắng mặt; Bà Ch vắng mặt tại phiên toà lần thứ hai không có lý do 

nên Toà án căn cứ vào Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự để xử vắng mặt 

các đương sự. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa anh Nguyễn Quốc T 

và chị Phạm Thị H là hợp pháp. Do vợ chồng  sống xa nhau, thiếu tin tưởng lẫn 

nhau nên phát sinh mâu thuẫn. Anh T và chị H đều xác định tình cảm vợ chồng 

thực sự không còn, đều có nguyện vọng xin được ly hôn. Xét thấy tình cảm vợ 

chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được, căn cứ khoản 1 Điều 56 

Luật hôn nhân và gia đình, cần chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Quốc T, xử 

cho anh Nguyễn Quốc T được ly hôn chị Phạm Thị H. 

 [2.2] Về con chung: Vợ chồng có ba con chung, cháu Nguyễn Thị Kim O 

sinh ngày 23/10/1997, cháu Nguyễn Thị Ngọc A sinh ngày 27/3/2001, cháu 

Nguyễn Tiến L sinh ngày 04/10/2007. Cháu Nguyễn Thị Kim O đã trưởng thành 
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nên Toà án không xem xét. Xét nguyện vọng của hai cháu Nguyễn Thị Ngọc A 

và Nguyễn Tiến L tại phiên toà xin được sống với mẹ, Hội đồng xét xử thấy 

rằng, hiện tại chị H đang ở xa không thể trực tiếp nuôi dưỡng các cháu được nên 

cần giao hai cháu cho anh T nuôi dưỡng là phù hợp quy định tại các Điều 81, 82, 

83, 84 Luật hôn nhân và gia đình. Cần xử buộc chị H phải có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi hai cháu theo luật định cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.  

[2.3] Về tài sản chung: Giữa anh T và đại diện theo uỷ quyền của chị H đã 

thoả thuận được với nhau về việc giải quyết tài sản. Sự thoả thuận này là tự 

nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội cần được công nhận. 

Về khoản vay của ông Nguyễn Văn Y 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng) khoản vay này chị H và đại diện theo uỷ quyền của chị H không thừa 

nhận và không có chứng cứ chứng minh đây là nợ chung của vợ chồng nên 

không chấp nhận là nợ chung của vợ chồng. Tại phiên toà anh T cũng đã trình 

bày khoản vay này anh sẽ tự trả cho ông Nguyễn Văn Y, ông Y nhất trí. Sau này 

nếu anh T không trả, ông Y có quyền khởi kiện yêu cầu anh T trả nợ bằng một 

vụ án dân sự khác.  

Về yêu cầu trả giá trị quyền sử dụng đất (đã cho tặng) của bà Ch, Hội 

đồng xét xử thấy rằng việc bà Ch tặng cho tài sản đối với anh T là hoàn toàn tự 

nguyện, không kèm điều kiện, vì vậy việc lấy tài sản chung của vợ chồng để đưa 

cho bà Ch theo yêu cầu của anh T là không có căn cứ để chấp nhận. 

 [2.4]. Về án phí và các chi phí khác: 

Anh T phải chịu án phí ly hôn theo luật định. Các đương sự phải chịu án 

phí có giá ngạch trên giá trị tài sản được nhận. Chị H phải chịu án phí cấp dưỡng 

nuôi con theo luật định. 

Về chi phí uỷ thác tư pháp: anh T phải chịu (đã chi cho việc uỷ thác); Chị 

H và anh T phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản mỗi 

người 1.000.000 đồng. Trả tại phiên toà cho mỗi bên 1.000.000 đồng tạm ứng 

chi phí thẩm định. 

Ngày 12/12/2018, anh T có đơn xin miễn án phí dân sự có giá ngạch vì lý 

do bị tai nạn giao thông hạn chế khả năng lao động, có xác nhận của chính 

quyền địa P nên xem xét để giảm một phần án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 

cho anh T.  

Các đương sự có quyền kháng cáo theo luật định 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 37, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 228, 

điểm b khoản 5 Điều 477, 479 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016. 

Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 của  Luật 

Hôn nhân và gia đình 2014, xử: cho anh Nguyễn Quốc T ly hôn chị Phạm Thị H. 

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Ngọc A sinh ngày 27/3/2001, 

cháu Nguyễn Tiến L sinh ngày 04/10/2007 cho anh Nguyễn Quốc T trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng; Chị H có nghĩa vụ đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con 
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chung mỗi tháng 3.000.000 đồng kể từ tháng 01 năm 2019 cho đến khi hai cháu 

Nguyễn Thị Ngọc A và Nguyễn Tiến L tròn 18 tuổi.  

Không ai đươc̣ cản trở người không trực tiếp nuôi con thưc̣ hiêṇ quyền 

thăm nom và chăm sóc con chung . Trong trường hơp̣ vì qu yền lơị chính đáng 

của con chưa thành niên, anh T và chị H đều có quyền làm đơn yêu cầu thay đổi 

người trưc̣ tiếp nuôi dưỡng con chung. 

- Về tài sản chung: Công nhận sự thoả thuận của anh Nguyễn Quốc T và 

người đại diện theo uỷ quyền của chị Phạm Thị H, cụ thể: anh T được quyền sử 

dụng diện tích đất 292,6m
2
 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mang tên Nguyễn Quốc T theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 

013156 cấp ngày 12/3/2013 tại xã Q, thành phố Đồng Hới, được sở hữu nhà hai 

tầng và các công trình khác trên thửa đất nói trên kèm theo như tường rào, cổng, 

mái che, am thờ. 

Anh T chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ chung của vợ chồng 

gồm tiền gốc 320.000.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 

113.643.000 đồng, tổng cộng 433.643.000 đồng. (Trước đây vay quỹ tín dụng 

nhân dân N, sau đó anh T đã vay mượn bên ngoài để trả xong nợ cho quỹ tín 

dụng N); Anh T có nghĩa vụ giao tiền chênh lệch tài sản cho chị Phạm Thị H số 

tiền 330.000.000 đồng. Chị H được nhận từ anh T số tiền chênh lệch tài sản 

330.000.000 đồng. 

Giữa anh T và đại diện theo uỷ quyền của chị H còn thoả thuận giao cho 

anh T tạm quản lý và sử dụng các tài sản còn lại gồm: một tủ lạnh, hai xe máy 

(01 xe Dream, một Airblack), một máy giặt, hai cái giường, một nồi cơm điện, 

ba bình nóng lạnh, 1 ti vi, chưa yêu cầu giải quyết. Sau này nếu có tranh chấp về 

phần tài sản này thì khởi kiện riêng.  

Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ch về việc đòi lại giá trị đất 

đã tặng cho anh Nguyễn Quốc T. 

2. Về chi phí, án phí dân sự sơ thẩm:

- Anh Nguyễn Quốc T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 

8.250.000 đồng án phí dân sự có giá ngạch (anh T được miễn 50% số án phí có 

giá ngạch của số tiền 16.500.000 đồng), được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng 

tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 0005033 ngày 17/10/2017 tại Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Quảng Bình. Số tiền án phí về tài sản có giá ngạch anh T phải nộp 

tiếp là 8.250.000 đồng. 

- Chị H phải chịu 16.500.000 đồng án phí dân sự có giá ngạch và chịu 

300.000 đồng tiền án phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

4.“Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các 

trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) 

hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành 

án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.” 

Trường hợp bản án, quyết định 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 
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án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị Cỡng 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. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuY án, các đương sự có quyền kháng 

cáo để yêu cầu Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Riêng chị H được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật; bà Ch 

có quyền kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do toà tống đạt. 

Nơi nhận:    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Quảng Bình;  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THA DS tỉnh Quảng Bình;   (Đã ký) 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

        Từ Thị Hải Dƣơng      
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

     Bản án số: 87/2019/HNGĐ-ST  

     Ngày 15/10/2019. 

  V/v tranh chấp về hôn nhân gia đình. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Hương 

Các Hội Thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Phẩm 

 Ông Nguyễn Ngọc Thắng 

-  Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Phú – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 57/2019/TLST–HNGĐ ngày 26/6/2019 về 

tranh chấp về hôn nhân và gia đình. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/QĐST-HNGĐ ngày 10 tháng 9 

năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Dương Thị Thu H - sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Khu A, phường B, thành phố C, tỉnh Phú Thọ  

Hiện đang lao động tại Malaysia (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt). 

- Bị đơn: Anh Tạ Đức T - sinh năm 1979. 

Địa chỉ: Khu A, phường B, thành phố C, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần Thị P - sinh năm 1959

2. Ông Tạ Văn N- sinh năm 1957.

Cùng địa chỉ: Khu D, Thôn E, xã G, huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Chị Dương Thị Ngọc Th – sinh năm 1984.

Địa chỉ: Tổ B, khu C, phường B, thành phố C, tỉnh Phú Thọ. 

(Bà P, ông N, chị Th, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là chị Dương 

Thị Thu H trình bày: 

Chị và anh Tạ Đức T đăng ký kết hôn tại UBND phường B ngày 

14/7/2000, trên cơ sở tự nguyện có tìm hiểu nhau, không bị ai ép buộc. Sau khi 
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kết hôn, anh chị về chung sống với gia đình nhà chồng (nhà bà P, ông N) tại tổ 

80, khu A, phường B, Tp.C, tỉnh Phú Thọ. Đến năm 2009, thì vợ chồng anh chị 

và các con đã ra ngoài thuê nhà riêng để ở. Tháng 10/2014 chị đi xuất khẩu lao 

động tại Malaysia thời hạn hợp đồng là 03 năm, nhưng sau đó chị tiếp tục lao 

động tại Malaysia cho đến nay. Nguyên nhân mâu thuẫn do chị đi xuất khẩu lao 

động vợ chồng sống ly thân, ít liên lạc và không còn quan tâm đến nhau. Đến 

nay, chị H xác định mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, đời sống hôn nhân không 

thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, chị xin được ly hôn anh T. 

- Về con chung: Chị H xác định vợ chồng có 04 con chung là cháu Tạ 

Phương S, sinh ngày 18/3/2001; Cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005; Cháu 

Tạ Đức M sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008. 

Sau khi chị đi xuất khẩu lao động, các cháu đều ở với anh T (bố các cháu). 

Năm 2015, anh T đã đưa các cháu về ở cùng với ông N, bà P tại tại tổ 80, khu A, 

phường B, Tp.C, Phú Thọ. Hiện nay, hai cháu lớn là Tạ Phương S và Tạ Phương 

O đang ở cùng với dì của các cháu là Dương Thị Ngọc Th (em gái ruột chị H) 

tại khu 2b, phường B, C, tỉnh Phú Thọ. Cháu Tạ Đức M đang ở cùng với anh T 

tại tổ 80, phường B thành phố C, tỉnh Phú Thọ và cháu Tạ Đức B (cháu bị thiểu 

năng trí tuệ) đang ở với ông bà nội cháu là ông N, bà P tại Khu D, Thôn E, xã G, 

huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc để ông bà chăm sóc cháu. 

Khi ly hôn chị xin được nuôi cả 4 con chung, chị chưa đề nghị anh T có 

nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Vì điều kiện hiện nay chị đang lao động tại 

Malaysia nên chị đề nghị Tòa án tạm giao cháu Tạ Phương S, sinh ngày 

18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005 cho chị Dương Thị Ngọc 

Th là dì của các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu cho đến khi chị 

H về nước. Tạm giao cháu Tạ Đức M sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh 

ngày 15/9/2008 cho bà nội cháu là bà P chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu 

cho đến khi chị H về nước. 

- Về tài sản chung: Vợ chồng chị không có tài sản chung, không đề nghị 

xem xét giải quyết. 

- Về công nợ chung, công sức đóng góp: chị H xác định không có nên 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Do điều kiện chị đang công tác ở nước ngoài, nên chị đề nghị Tòa án giải 

quyết vắng mặt chị. 

Về phía bị đơn anh Tạ Đức T, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã tống đạt trực 

tiếp thông báo thụ lý vụ án; giấy báo và niêm yết các thủ tục tố tụng nhưng anh 

T không đến Tòa án. Do đó, không có ý kiến của anh T tại tòa. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị P, ông Tạ Văn N 

trình bày: Ông bà là bố mẹ đẻ của anh T. Việc chị H và anh T ly hôn tại Tòa án 

ông bà không can thiệp vào vì đó là việc riêng của anh chị. Hiện nay ông bà 

đang chăm sóc và nuôi dưỡng cháu Tạ Đức M và cháu Tạ Đức B, hai cháu đang 
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ở cùng với ông bà tại Khu D, Thôn E, xã G, huyện H, tỉnh Vĩnh Phúc. Trường 

hợp chị H và anh T ly hôn bà đồng ý tạm thời chăm sóc nuôi dưỡng hai cháu 

nhưng do ông bà hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu và bệnh tật nên  bà chỉ đồng 

ý chăm sóc nuôi dưỡng hai cháu trong thời gian 03 năm (cho đến hết năm 2022). 

Sau thời gian trên anh chị H T phải có trách nhiệm đón các cháu và nuôi dưỡng 

các cháu, bà không nuôi dưỡng các cháu được nữa. 

Bà Trần Thị P và ông Tạ Văn N đều đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt ông 

bà. 

- Chị Dương Thị Ngọc Th trình bày: Việc chị H ly hôn anh T chị không 

có trình bày gì. Hai cháu Tạ Phương S, sinh ngày 18/3/2001; cháu Tạ Phương O, 

sinh ngày 06/5/2005 là con chung của chị H và anh T, hai cháu vẫn đang ở cùng 

với chị và chị là người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng hai cháu trong thời gian 

hai năm nay. Hai cháu đều có nguyện vọng ở cùng với mẹ của cháu là chị H vì 

vậy khi chị H trở lại Malaysia làm việc chị Th đồng ý nhận trách nhiệm chăm 

sóc, nuôi dưỡng cho hai cháu cho đến khi chị H về nước. Chị không đề nghị cấp 

dưỡng nuôi hai cháu. 

Do công việc bận nên chị Th đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt chị. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiếm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu 

quan điểm về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và việc chấp hành 

pháp luật của những người tham gia tố tụng, việc thu thập chứng cứ của Tòa án 

đã tiến hành theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án, đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị hội đồng xét xử: Căn cứ Điều 

56; 81; 82; 83 Luật hôn nhân và gia đình 2014; khoản 1 Điều 28; khoản 3 Điều 

35; Điều 37; khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

1. Về hôn nhân: Xử chị Dương Thị Thu H được ly hôn anh Tạ Đức T.

2. Về con chung: Giao cho chị H được chăm sóc nuôi dưỡng cả 04 con

chung: Là cháu Tạ Phương S, sinh ngày 18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh 

ngày 06/5/2005; cháu Tạ Đức M sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 

15/9/2008. Nhưng vì chị H đang lao động tại Malaysia nên tạm giao cháu Tạ 

Phương S, sinh ngày 18/3/2001; Cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005 cho 

chị Dương Thị Ngọc Th là dì của các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các 

cháu cho đến khi mẹ cháu là chị H về nước. Tạm giao Cháu Tạ Đức M sinh 

ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008 cho bà Trần Thị P  chăm 

sóc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu đến hết năm 2022. Về việc cấp dưỡng nuôi 

con chung, không có yêu cầu nên không đặt ra giải quyết. 

3. Về án phí: chị H phải chịu 300.000đ tiền án phí sơ thẩm.

Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Không có tài sản chung, 

không vay ai, không nợ ai nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ, có trong hồ sơ vụ án các lời 

khai và trình bày của đương sự, sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Phú Thọ: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

 Chị H xin ly hôn anh Tạ Đức T, ngày 24/6/2019 chị đã về Việt Nam 

(xuất trình visa) và có mặt tại Tòa án trình bày mong muốn ly hôn anh T. Tại 

Công văn số 16052/QLXNC-P5 ngày 04/10/2019 về việc cung cấp thông tin 

xuất nhập cảnh - Bộ công an xác nhận chị H hiện đã xuất cảnh gần nhất 

05/8/2019 và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại Việt Nam. Căn cứ khoản 3 

Điều 35; Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ thụ lý và giải quyết vụ án theo đúng thẩm quyền. Quan hệ tranh chấp 

trong vụ án được xác định là vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”. 

Nguyên đơn là chị Dương Thị Thu H có đơn xin xét xử vắng mặt và bị 

đơn là Tạ Đức T được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt tại 

Tòa án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà P, ông N, chị 

Th có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử giải quyết vắng mặt các đương sự. 

[2] Về nội dung: 

2.1. Về quan hệ hôn nhân: Chị H và anh T kết hôn tự nguyện, đăng ký tại 

UBND phường B là hôn nhân hợp pháp. Nay chị H không còn mong muốn tiếp 

tục chung sống với anh T, đề nghị xin ly hôn anh T. Mặc dù, anh T không đến 

tòa làm việc xong các tài liệu chứng cứ thể hiện đến nay vợ chồng chị H và anh 

T không còn sự gắn kết chia sẻ với nhau, không còn quan tâm đến nhau, mâu 

thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt 

được nên Hội đồng xét xử chấp nhận cho chị H được ly hôn anh T. 

2.2. Về con chung: Vợ chồng chị H, anh T có 04 con chung là các cháu Tạ 

Phương S, sinh ngày 18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005; cháu 

Tạ Đức M sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008. Sau khi ly 

hôn chị H xin được trực tiếp nuôi dưỡng 04 con chung, không yêu cầu anh T cấp 

dưỡng nuôi con. Mặc dù, hiện nay chị H đang lao động tại nước ngoài, không 

thể trực tiếp nuôi dưỡng con chung được. Xong do anh T không đến tòa trình 

bày nguyện vọng và qua xác minh tại chính quyền địa phương cung cấp thì anh 

Tạ Đức T là người không có công việc ổn định, hay uống rượu và thường xuyên 

vắng mặt tại địa phương, không biết đi đâu làm gì. Trên thực tế các cháu S, O, 

B, M đang được chị Th là dì của các cháu và ông bà nội nuôi dưỡng chăm sóc, 

giáo dục; Các cháu Tạ Phương S; cháu Tạ Phương O; cháu Tạ Đức M đều trên 7 

tuổi cùng có nguyện vọng được ở với chị H khi chị H và anh T ly hôn, riêng 

cháu Tạ Đức B bị thiểu năng trí tuệ, sống phụ thuộc. Xét nguyện vọng của chị 

H, các cháu để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con chung nên giao cho chị H 

được chăm sóc nuôi dưỡng cả 04 con chung: Là cháu Tạ Phương S, sinh ngày 

18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005; cháu Tạ Đức M sinh ngày 
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16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008. Anh  T có quyền đề nghị xin 

thay đổi nuôi con bằng một vụ án khác. Hiện nay chị H đang lao động tại 

Malaysia, căn cứ vào thỏa thuận của chị H, chị Th và bà P nên tạm giao cháu Tạ 

Phương S sinh ngày 18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005 cho chị 

Dương Thị Ngọc Th là dì của các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu 

cho đến khi mẹ cháu là chị H về nước. Tạm giao Cháu Tạ Đức M sinh ngày 

16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008 cho bà Trần Thị P chăm sóc 

nuôi dưỡng, giáo dục các cháu cho đến hết năm 2022, bà P giao lại các cháu cho 

chị H tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục. Về việc cấp dưỡng nuôi con 

chung, không ai có yêu cầu nên không đặt ra giải quyết trong vụ án này. Khi các 

bên có yêu cầu về cấp dưỡng nuôi con chung sẽ giải quyết bằng vụ án khác. 

2.3 Về tài sản chung, công nợ chung: Chị H xác định vợ chồng không có 

tài sản chung, công nợ chung nên không đề nghị giải quyết.  

Về công sức: Chị H xác định không có nên không đề nghị giải quyết. 

[3]. Về án phí: Chị H phải chịu án phí sơ thẩm ly hôn theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 51, Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014. Điểm a khoản 1 Điều 37; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí Tòa án. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Dương Thị Thu H được ly hôn anh

Tạ Đức T. 

2. Về con chung: Giao cho chị Dương Thị Thu H được trực tiếp trong

nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung là cháu Tạ Phương S, sinh ngày 

18/3/2001; cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005; cháu Tạ Đức M sinh ngày 

16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 15/9/2008. Trong thời gian này chị H đang 

lao động tại Malaysia nên tạm giao cháu Tạ Phương S, sinh ngày 18/3/2001; 

cháu Tạ Phương O, sinh ngày 06/5/2005 cho chị Dương Thị Ngọc Th là dì của 

các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu cho đến khi chị H về nước. 

Tạm giao cháu Tạ Đức M sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức B sinh ngày 

15/9/2008 cho bà Trần Thị P chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu cho đến 

hết năm 2022.  

Không ai được quyền ngăn cản việc thăm nom chăm sóc con chung. 

Về cấp dưỡng nuôi con chung, không có yêu cầu nên không đặt ra giải 

quyết. 

3. Về tài sản: Chị H xác định vợ chồng không có tài sản chung, công nợ

chung nên không đề nghị giải quyết. 

4.Về công sức: Chị H xác định không có nên không đề nghị giải quyết. 

5. Về án phí: Chị Dương Thị Thu H phải chịu 300.000đ án phí sơ thẩm ly
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hôn. Số tiền này được trừ vào 300.000đ chị H đã nộp tạm ứng án phí, theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0003211 ngày 25/6/2019 tại Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Xác nhận chị H đã nộp đủ án phí sơ thẩm ly hôn. 

Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án để đề nghị Tòa án nhân tỉnh Phú Thọ xét 

xử theo trình tự phúc thẩm. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả 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 điều 6, 7, 7a 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. 

Nơi nhận:        T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Phú Thọ;      THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA    

- Cục THADS tỉnh Phú Thọ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HSVA. 

 Nguyễn Thị Thùy Hƣơng 
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Tạ Đức Minh sinh ngày 16/6/2007; cháu Tạ Đức Bình sinh ngày 

15/9/2008. Trong thời gian này chị H đang lao động tại Malaysia nên tạm giao 

cháu Tạ PH Thanh, sinh ngày 18/3/2001; cháu Tạ PH Mai, sinh ngày 06/5/2005 

cho chị Dương Thị N Th là dì của các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các 

cháu cho đến khi chị H về nước. Tạm giao cháu Tạ Đức Minh sinh ngày 

16/6/2007; cháu Tạ Đức Bình sinh ngày 15/9/2008 cho bà Trần Thị P chăm sóc 

nuôi dưỡng, giáo dục các cháu cho đến hết năm 2022. Không ai được quyền 

ngăn cản việc thăm nom chăm sóc con chung. 

 Về cấp dưỡng nuôi con chung, không có yêu cầu nên không đặt ra giải 

quyết. 

3. Về tài sản: Chị H xác định vợ chồng không có tài sản chung, công nợ

chung nên không đề nghị giải quyết. 

4.Về công sức: Chị H xác định không có nên không đề nghị giải quyết. 

5. Về án phí: Chị Dương Thị Thu H phải chịu 300.000đ án phí sơ thẩm ly

hôn. Số tiền này được trừ vào 300.000đ chị H đã nộp tạm ứng án phí, theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0003211 ngày 25/6/2019 tại Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Xác nhận chị H đã nộp đủ án phí sơ thẩm ly hôn. 

Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án để đề nghị Tòa án nhân tỉnh Phú Thọ xét 

xử theo trình tự phúc thẩm. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả 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 điều 6, 7, 7a 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. 

Các Hội thẩm nhân dân 

Nguyễn Thị Phẩm   Nguyễn Ngọc Thắng 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

   Nguyễn Thị Thùy Hƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 79/2019/HNGĐ-ST 

Ngày 20-11-2019 

V/v  “Ly hôn, nuôi con chung”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thúy Năng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Công Thắng. 

Ông Nguyễn Phi Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Đình Nam - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Lương Thị Chung - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2019/TLST-HNGĐ ngày 03 tháng 01 năm 

2019 về việc “Ly hôn, nuôi con chung”; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

24/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 03 tháng 9 năm 2019 và Thông báo trên Đài tiếng 

nói Việt Nam - Ban Đối ngoại Quốc gia (VOV5), giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Trƣơng Quang Hoàng V, sinh năm 1976. Địa chỉ: Số A, 

khu dân cư C, quận C, thành phố Đà Nẵng (có mặt).   

2.Bị đơn: Bà Huỳnh M (M Huynh), sinh năm 1982. Địa chỉ: 4451 WLA, IL 

60630, Hoa Kỳ (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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* Nguyên đơn ông Trương Quang Hoàng V trình bày:

- Về quan hệ hôn nhân: Tôi và bà Huỳnh M (M Huynh) kết hôn vào ngày 

24/10/2016 tại UBND quận S, thành phố Đà Nẵng, hôn nhân tự nguyện. Sau khi kết 

hôn vợ chồng sống chung khoảng một tháng, đến ngày 12/12/2016, bà M sang Mỹ 

sinh sống. Vợ chồng sống hạnh phúc 01 năm phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân vợ 

chồng không thống nhất được nơi sinh sống, mâu thuẫn không giải quyết được và 

hiện nay vợ chồng không còn tôn trọng nhau. Hôn nhân đỗ vỡ không thể hàn gắn 

được. Nay, ông đề nghị Tòa án giải quyết cho ông được ly hôn với bà Huỳnh M.  

- Về con chung: Ông xác định, vợ chồng có 01 con chung tên là Megan Tr - 

sinh ngày 22/6/2017. Hiện nay cháu đang sống với bà Huỳnh M. Ly hôn, ông có 

nguyện vọng giao con chung cho bà Huỳnh M trực tiếp nuôi dưỡng, ông không cấp 

dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung và nợ chung: Ông xác định ôngvà bà Huỳnh M không có tài 

sản chung và nợ chung. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Huỳnh M không có văn bản phản 

hồi cho Tòa án về yêu cầu xin ly hôn của ông Trương Quang Hoàng V, cũng như 

không đến tham gia tố tụng tại Tòa án. 

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; Thư ký phiên tòa và của người tham gia 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án, là tuân thủ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ Điều 56, Điều 122, Điều 123 và Điều 127 của Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2014, chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông Trương Quang Hoàng V đối 

với bà Huỳnh M. 

Về quan hệ hôn nhân: Ông Trương Quang Hoàng V được ly hôn với bà Huỳnh 

M. 
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Về quan hệ con chung: Giao con chung Megan Tr - sinh ngày 22/6/2017 cho bà 

Huỳnh M trực tiếp nuôi dưỡng, ông V không cấp dưỡng nuôi con chung.  

Về tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu xem xét giải quyết. 

Án phí HNGĐ sơ thẩm, các chi phí tố tụng, ông Trương Quang Hoàng V phải 

chịu theo quy định pháp luật. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn ông Trương Quang Hoàng V, địa chỉ cư trú tại số nhà A, khu 

dân cư C, quận C, thành phố Đà Nẵng và bị đơn bà Huỳnh M, địa chỉ: 4451 WLA, IL 

60630, Hoa Kỳ, nên vụ án ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, theo quy định tại các Điều 37, Điều 40, Điều 469 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 123, Điều 127 của Luật hôn nhân và gia đình. Các quy định của 

pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được áp dụng đối với yêu cầu xin ly hôn có yếu tố nước ngoài của nguyên đơn - ông 

Trương Quang Hoàng V và bị đơn - bà Huỳnh M, theo quy định tại Điều 122 của 

Luật hôn nhân và gia đình. 

[2] Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện việc cấp tống đạt, thông báo thụ lý 

vụ án của Tòa án cho bà Huỳnh M bằng đường ngoại giao theo Luật tương trợ tư pháp 

và yêu cầu bà Huỳnh M gửi văn bản phản hồi cho Tòa án; đồng thời thông báo về thời 

gian, địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và 

hòa giải; về thời gian, địa điểm mở phiên tòa, theo quy định tại Điều 474 và Điều 476 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3] Ngày 17/9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nhận được Công 

văn số: 2997/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp về kết quả ủy thác tư pháp. Theo đó, Cơ 

quan có thẩm quyền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không thực hiện được ủy thác tư 

pháp với lý do bà Huỳnh M (M Huynh) không còn sống tại địa chỉ này. Theo yêu cầu 
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của ông V, ngày 03/10/2019, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 

907/CV-TA về việc đăng thông báo trên Đài tiếng nói Việt Nam - Hệ phát thanh Đối 

ngoại Quốc Gia VOV5 (đăng 03 ngày liên tiếp 16,17 và 18 tháng 10 năm 2019) với 

nội dung: Tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn giữa ông Trương 

Quang Hoàng V đối với bà Huỳnh M vào lúc 08 giờ ngày 20/11/2019, tại trụ sở Tòa 

án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

Tại phiên tòa hôm nay, bà Huỳnh M vẫn không có mặt, căn cứ điểm c khoản 6 

Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt bà Huỳnh M. 

[4]Về quan hệ hôn nhân: Trương Quang Hoàng V và bà Huỳnh M kết hôn vào 

ngày 24/10/2016 tại UBND quận S, thành phố Đà Nẵng, hôn nhân tự nguyện (số đăng 

ký 12). Đây là hôn nhân hợp pháp nên được pháp luật công nhận và bảo vệ. Theo ông 

V, sau khi kết hôn khoảng 01 tháng thì bà M trở về Hoa Kỳ, còn ông vẫn sinh sống tại 

Đà Nẵng. Ông V cho rằng do vợ chồng không thống nhất về nơi sinh sống, nên phát 

sinh mâu thuẫn và cho đến nay vẫn không khắc phục được. Tình cảm vợ chồng không 

còn, ông yêu cầu Tòa án giải quyết cho ông được ly hôn với bà Huỳnh M.   

Xét yêu cầu ly hôn của ông V thấy: Hôn nhân của ông V và bà M chỉ tồn tại về 

mặt hình thức, mỗi người sống mỗi nơi, mục đích của hôn nhân không đạt được, nên 

cần chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông V đối với bà M là có căn cứ với quy định tại 

Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình. 

[5] Về con chung: Ông V  xác định, vợ chồng có 01 con chung tên là Megan Tr 

- sinh ngày 22/6/2017. Hiện nay cháu đang sống với bà Huỳnh M. Ly hôn, ông có 

nguyện vọng giao con chung cho bà Huỳnh M trực tiếp nuôi dưỡng. Về cấp dưỡng 

nuôi con chung, hiện nay cháu Megan Tr đang sống với mẹ, vấn đề cấp dưỡng nuôi 

con chung, ông V không cấp dưỡng. Xét yêu cầu giao con chung cho bà M trực tiếp 

nuôi dưỡng của ông V là phù hợp với Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình nên HĐXX 

chấp nhận. 
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Về cấp dưỡng nuôi con, ông V không cấp dưỡng nuôi con chung. Do bà M 

trong quá trình tố tụng không có ý kiến về nội dung này, nên HĐXX không đề cập 

đến. 

 [6] Về tài sản chung và nợ chung: Ông V xác định không có, bà M không có 

lời khai về tài sản chung và nợ chung, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các 

đương sự, HĐXX không đề cập đến về tài sản chung và nợ chung. 

[7] Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm ông V phải chịu 300.000đ, theo quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[8] Chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài ông V phải chịu theo quy định tại 

Điều 153 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[9] Về chi phí thực tế phát sinh ủy thác ra nước ngoài: Ông V không phải chịu. 

[10] Về chi phí đăng thông báo trên đài phát thanh VOV5 ông V phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 6 Điều 477 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 56, Điều 

81, Điều 82, Điều 122, Điều 123 và Điều 127 của Luật hôn nhân và gia đình năm 

2014; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án;  

Chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông Trương Quang Hoàng V với bà Huỳnh M 

(M Huynh). 

Xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Ông Trương Quang Hoàng V được ly hôn với bà

Huỳnh M (M Huynh). 
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2. Về con chung: Giao con chung Megan Tr - sinh ngày 22/6/2017 cho bà

Huỳnh M trực tiếp nuôi dưỡng, ông V không cấp dưỡng nuôi con chung. 

3. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Ông V  phải chịu 300.000 đồng

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai số: 

001608 ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, 

ông V đã nộp đủ án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm. 

4. Về phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Ông V  phải chịu 200.000 đồng lệ phí

ủy thác tư pháp thu thập chứng cứ nhưng được khấu trừ vào tạm ứng ông V đã nộp 

200.000 đồng theo biên lai số: 001626 ngày 25/01/2019 của Cục thi hành án dân sự 

thành phố Đà Nẵng. Ông V đã nộp đủ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 

5. Ông V không phải chịu chi phí thực tế phát sinh ủy thác ra nước ngoài. Hoàn

trả cho ông V 3.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu số: 001625 ngày 25 tháng 01 

năm 2019 của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng  

6. Về chi phí dịch thuật và chứng thực: Ông V phải chịu 620.000 đồng chi phí

dịch thuật và 40.000 đồng chi phí chứng thực, nhưng được khấu trừ vào 620.000 đồng 

và 40.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0004008 ngày 04/3/2019 và 

Hóa đơn bán hàng số 0099794 ngày 04/3/2019 của Phòng Tư pháp quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. Ông V đã nộp đủ chi phí dịch thuật và chứng thực. 

7. Về chi phí thực tế thực hiện ủy thác tư pháp thanh toán cho cơ quan được ủy

thác tư pháp: Ông V phải chịu 2.533.000 đồng, ông V đã nộp đủ số tiền 2.533.000 

đồng theo giấy nộp tiền ngày 25/01/2019 của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông 

thôn Việt Nam - chi nhánh Ông ích Khiêm Đà Nẵng. 

8. Về chi phí đăng thông báo trên Đài tiếng nói Việt Nam-Ban đối ngoại (

VOV5) là 1.500.000 đồng ông V phải chiu. Ông V đã nộp đủ theo phiếu thu số 

4.10/2019/DV ngày 07/10/2019 của Đài tiếng nói Việt Nam - Ban đối ngoại (VOV5). 
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9. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn ông V có mặt tại phiên tòa có quyền

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị đơn bà Huỳnh M 

không có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 01 tháng, kể từ ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Đương sự;       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng; 

- Cục thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng; 

- UNND quận S, TP. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.      

 Đỗ Thị Thúy Năng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÌNH QUẢNG BÌNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 40/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 06 - 11 -2018 

 V/v xin ly hôn 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Hoàn  

     Ông Nguyễn Xuân Thí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày  06 tháng 11năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án lý số 04/2018/TLST-HNGĐ ngày 01 tháng 02 

năm 2018  về việc “xin ly hôn”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 842/2018/QĐXXST-DS 

ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Hoàng Thị Kim T 

Địa chỉ: Thôn n, xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Có mặt  

Bị đơn: Anh Hoàng Minh T1 

Nơi ĐKHKTT trước khi xuất cảnh: Thôn n, xã L, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình. 

Hiện cư trú tại địa chỉ: n B – gun  Ugwang - Myeon - Hàn Quốc. Vắng 

mặt (có đơn xin xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, nguyên đơn chị Hoàng Thị Kim T trình 

bày: 
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Về quan hệ tình cảm: Chị và anh Hoàng Minh T1 kết hôn tư ̣nguyêṇ, đăng 

ký tại UBND xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình vào ngày 21/3/2010. Cuộc 

sống vợ chồng thời gian đầu đầm ấm, hạnh phúc và sinh được hai con. Đến 

tháng 7/2016 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm trong cuộc 

sống, vợ chồng sống ly thân từ tháng 7/2017 đến khi anh T1 đi Hàn Quốc làm 

ăn. Vợ chồng đã cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng hiện nay do khoảng cách về 

không gian và thời gian quá xa nên tình trạng vợ chồng bất hoà ngày càng nhiều 

và không khắc phục được. Hiện tại chị xác định tình cảm vợ chồng không còn, 

cuộc sống hôn nhân không còn khả năng hàn gắn được nên xin được ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là cháu Hoàng Ngọc Bảo TR 

sinh ngày 14/9/2012, cháu Hoàng Huỳnh A, sinh ngày 06/10/2014. Hiện các con 

đang được chị T chăm sóc nuôi dưỡng. Chị T xin được nuôi cả hai con và đề 

nghị anh T1 cấp dưỡng tiền nuôi con 3.000.000 đồng/tháng. 

Về tài sản chung: Vợ chồng không có tài sản chung nên không yêu cầu 

Toà án giải quyết.  

Về phía bị đơn anh Hoàng Minh T1: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành các thủ tục uỷ thác tư pháp theo quy định của 

pháp luật.  

Ngày 26/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận được bản tự 

khai, đơn xin vắng mặt của anh Hoàng Minh T1 do chị Hoàng Thị Kim T nộp.   

Qua bản tự khai, anh T1  xác nhận các lời khai của chị T về quan hệ tình 

cảm giữa vợ chồng là hoàn toàn đúng sự thật. Hiện tại do cuộc sống mỗi người 

một nơi, mâu thuẩn kéo dài. Anh T1 xác định tình cảm vợ chồng không còn, 

hạnh phúc gia đình không thể hàn gắn được nên cũng đồng ý ly hôn.  

Về con chung: Anh T1 cũng thừa nhận vợ chồng có hai con chung cháu 

Hoàng Ngọc Bảo Tr sinh ngày 14/9/2012, cháu Hoàng Huỳnh A sinh ngày 

06/10/2014. Hiện các con đang được chị T chăm sóc nuôi dưỡng. Ly hôn anh T1 

đồng ý giao hai con cho chị T nuôi dưỡng và đóng góp tiền nuôi con theo quy 

định. 

Về tài sản chung: Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Anh T1 cũng trình bày vì điều kiện ở xa, đi lại khó khăn nên xin vắng mặt 

tại các phiên hòa giải và tại phiên tòa. Bản tự khai và đơn xin vắng mặt của anh 

T1 được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận.  

Tại phiên tòa chị Hoàng Thị Kim T vẫn giữ nguyên yêu cầu xin được ly 

hôn và nuôi con, yêu cầu anh T1 cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm:  
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Về tố tụng: Trong quá trình T1 hành tố tụng, giải quyết vụ án người T1 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp 

luật.  

Về nội dung: Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xử cho chị Hoàng 

Thị Kim T được ly hôn anh Hoàng Minh T1. Về con chung giao cho chị T được 

nuôi dưỡng cả hai con, anh T1 có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con. Về tài sản 

chung không có nên không xem xét. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của đương sự; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Đây là vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng về thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 

Bộ luật tố tụng dân sự. Sau khi thụ lý, Tòa án đã tiến hành lấy lời khai của 

đượng sự và tiến hành thủ tục Ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 quy định về trình 

tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. 

 [2] Về nội dung: 

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị Hoàng Thị Kim T 

và anh Hoàng Minh T1 là hợp pháp. Do vợ chồng bất đồng về quan điểm trong 

cuộc sống, vợ chồng  cũng đã sống ly thân một thời gian dài, không quan tâm 

đến cuộc sống của nhau. Hiện tại hai người lại sống hai nơi nên không thể hàn 

gắn tình cảm được. Chị T và anh T1 đều xác định tình cảm vợ chồng thực sự 

không còn, không ai có mong muốn hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Chị T yêu 

cầu ly hôn anh T1 đồng ý. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống 

chung thực tế không tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt được, căn cứ khoản 1  

Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của chị 

Hoàng Thị Kim T, xử cho chị Hoàng Thị Kim T được ly hôn anh Hoàng Minh 

T1 là hoàn toàn phù hợp. 

 [2.2] Về con chung: Vợ chồng có hai con chung, cháu Hoàng Ngọc Bảo 

Tr sinh ngày 14/9/2012, cháu Hoàng Huỳnh A sinh ngày 06/10/2014. Hiện các 

cháu đang sống với chị T, chị T có nguyện vọng tiếp tục nuôi dưỡng hai con và 

yêu cầu anh T1 đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con  3.000.000 đồng/tháng. Xét 

điều kiện hiện tại anh T1 đang sống và làm việc ở nước ngoài, không có điều 

kiện để trực tiếp nuôi dưỡng các con, anh T1 cũng đồng ý giao hai con cho chị T 

nuôi dưỡng. Căn cứ các Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật hôn nhân và 

gia đình để chấp nhận nguyện vọng của chị T là được tiếp tục trong nom, giáo 
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dục, nuôi dưỡng các con chung của vợ chồng, anh T1 có nghĩa vụ đóng góp cấp 

dưỡng theo quy định của pháp luật.  

[2.3]. Về tài sản: Các bên không yêu cầu nên Tòa án không xem xét. 

[2.4]. Về án phí và các chi phí khác: Chị T phải chịu án phí sơ thẩm ly 

hôn và chi phí ủy thác tư pháp theo quy định của pháp luật. Anh T1 phải chịu án 

phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 của

Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 37, Điều 147, Điều 228, điểm b khoản 5 Điều 

477, 479 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016. 

Xử: Cho chị Hoàng Thị Kim T ly hôn anh Hoàng Minh T1. 

Về con chung: Giao cháu Hoàng Ngọc Bảo Tr sinh ngày 14/9/2012, cháu 

Hoàng Huỳnh A sinh ngày 06/10/2014 cho chị Hoàng Thị Kim T trực tiếp chăm 

sóc nuôi dưỡng. Anh T1 có nghĩa vụ đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung 

mỗi tháng 3.000.000 đồng kể từ tháng 11 năm 2018 cho đến khi hai cháu Hoàng 

Ngọc Bảo Tr và Hoàng Huỳnh A tròn 18 tuổi.  

Không ai đươc̣ cản trở người không trực  tiếp nuôi con thưc̣ hiêṇ quyền 

thăm nom và chăm sóc con chung . Trong trường hơp̣ vì quyền lơị chính đáng 

của con chưa thành niên , chị T và anh T1 đều có quyền làm đơn yêu cầu thay 

đổi người trưc̣ tiếp nuôi dưỡng con chung. 

Về tài sản chung: không có nên không xem xét giải quyết 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Hoàng Thị Kim T phải chịu 300.000

đồng án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án 

phí đã nộp tại biên lai số 0004981 ngày 30/01/2018 tại Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Quảng Bình và chịu chi phí ủy thác tư pháp theo quy định của pháp luật. 

Anh Hoàng Minh T1 phải chịu 300.000 đồng T1 án phí cấp dưỡng nuôi con theo 

quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị T có quyền kháng cáo để 

yêu cầu Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Riêng anh T1 được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận:    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;   (Đã ký) 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

        Từ Thị Hải Dƣơng 

37



TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bán án số: 17/2018/HNGĐ-ST 

Ngày 02 - 4 - 2018 
V/v Xin ly hôn có yếu tố nước ngoài 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Thi 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Đào Thị Kim Loan 

Ông Hoàng Hữu Thịnh    

- Thư ký phiên tòa: Ông Lâm Nguyễn Thanh Huy - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Không tham gia. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 09/2018/TLST-HNGĐ ngày 26 tháng 

02 năm 2018 về việc xin ly hôn có yêu tố nước ngoài. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 09/2018/QĐST-HNGĐ 

ngày 21 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm: 1980 (Có mặt). 

Địa chỉ: 95 ĐĐ, phường VL, Tp. RG, tỉnh Kiên Giang. 

Tạm trú: 56 (346), BVĐ, phường A, quận B, Tp. Hồ Chí Minh. 

 - Bị đơn: Anh WILLEM ABRAM B, sinh năm: 1958 (Có đơn xin xét xử 

vắng mặt).

Địa chỉ: 09 KAREEH P SO AFRICA. 

Tạm trú: 56 (346) BV, phường C, quận D, Tp. Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Cẩm L trình bày: 

Chị và anh WILLEM ABRAM B tự quen biết nhau và yêu thương nhau 

được gia đình tổ chức đám cưới vào năm 2012. Anh chị có đăng ký kết hôn và 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 

19/10/2012, vào sổ đăng ký kết hôn số 234, quyển số 01/2012 ngày 02/11/2011. 
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Thời gian đầu anh chị sống với nhau hạnh phúc và có với nhau một người 

con chung tên Briel Linh S, sinh ngày 20/11/2012. Sau đó vợ chồng thường xảy 

ra mâu thuẫn, cự cãi. Nguyên nhân là do không tin tưởng nhau trong cuộc sống, 

cũng như trong kinh tế và tiền bạc, đỉnh điểm là vào tháng 09/2017. Vợ chồng 

không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. 

Nay chị nhận thấy vợ chồng không thể hàn gắn, mục đích hôn nhân không 

đạt được. Nên chị làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những việc sau: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị xin được ly hôn với anh WILLEM ABRAM B. 

Về quan hệ con chung: Chị yêu cầu được nuôi con tên Briel Linh S, 

không yêu cầu anh WILLEM ABRAM B cấp dưỡng. 

Về tài sản chung và nợ chung: Anh chị tự thỏa thuận, nên không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

Bị đơn anh WILLEM ABRAM B: Có ý kiến bằng văn bản đồng ý ly 

hôn với chị Nguyễn Thị Cẩm L. 

Về con chung: Chấp nhận cho chị Nguyễn Thị Cẩm L trực tiếp nuôi 

dưỡng con tên Briel Linh S. Do chị L không yêu cầu cấp dưỡng, nhưng anh sẽ 

vì tình thương của người cha, anh sẽ tự nguyện hỗ trợ tiền cấp dưỡng cho con 

Briel Linh S. 

Về tài sản chung, nợ chung: Anh và chị L sẽ tự thỏa thuận, không yêu cầu 

Tòa giải quyết. 

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. 

XÉT THẤY: 

[1] Về tố tụng: Bị đơn anh WILLEM ABRAM B có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt trong quá trình tố tụng giải quyết việc ly hôn với nguyên đơn chị 

Nguyễn Thị Cẩm L, văn bản được Văn phòng công chứng CL tại quận X, thành 

phố Hồ Chí Minh chứng thực, nên đảm bảo về mặt pháp lý. Do đó, Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng 

mặt bị đơn anh WILLEM ABRAM B. 

[2] Về nội dung vụ án: Hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị Cẩm L và anh 

WILLEM ABRAM B đã tuân thủ đúng các điều kiện kết hôn và đã đăng ký kết 

hôn tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn. 

Do đó, căn cứ Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì đây là hôn nhân 

hợp pháp. 
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Tại phiên tòa sơ thẩm, chị L vẫn giữ nguyên yêu cầu xin được ly hôn với 

anh WILLEM ABRAM B, vì sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc 

với nhau chỉ được thời gian ngắn. Sau đó vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cự 

cãi. Nguyên nhân là do không tin tưởng nhau trong cuộc sống, cũng như trong 

kinh tế và tiền bạc, đỉnh điểm là vào tháng 09/2017. Vợ chồng không tìm được 

tiếng nói chung trong cuộc sống. Do đó, chị nhận thấy cuộc hôn nhân này không 

thể kéo dài. 

Xét bản tự khai ngày 09/3/2018 của anh WILLEM ABRAM B, anh đã có 

lời khai thống nhất với chị L về quan hệ hôn nhân, tình cảm vợ chồng và xác 

định do cá tính không hợp, có nhiều bất hòa không thể hàn gắn được, nếu cuộc 

hôn nhân này tiếp tục kéo dài chỉ gây đau khổ cho cả hai.  

Về mặt pháp lý bản tự khai của anh WILLEM ABRAM B đã được 

Nguyễn Như A là phiên dịch viên tiếng Anh của Công ty Luật trách nhiệm hữu 

hạn TP cam đoan dịch chính xác từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nên đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật. 

Hội đồng xét xử xét thấy, chị L và anh WILLEM ABRAM B sau khi kết 

hôn thời gian chung sống hạnh phúc không lâu, thì xảy ra nhiều mâu thuẫn về 

kinh tế, cũng như tiền bạc. Vợ chồng cải vã và có nhiều bất hòa không thể hàn 

gắn được, nên vợ chồng không có điều kiện để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn 

nhau. Như vậy, quan hệ hôn nhân giữa chị Linh và anh WILLEM ABRAM B 

không đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

về tình nghĩa vợ chồng. Hội đồng xét xử có căn cứ để cho rằng hôn nhân giữa 

chị Linh và anh WILLEM ABRAM B lâm vào tình trạng trầm trọng, không thể 

duy trì, hơn nữa cả hai người đều tự nguyện đồng ý ly hôn. Do đó, trong thảo 

luận và nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của 

chị Linh đối với anh WILLEM ABRAM B. 

[3] Về quan hệ con chung: Chị Nguyễn Thị Cẩm L yêu cầu được trực tiếp 

nuôi con tên Briel Linh S và không yêu cầu cấp dưỡng. Việc này được anh 

WILLEM ABRAM B chấp nhận. Vì vậy, Hội đồng xét xử giao cháu Briel Linh 

S cho chị Linh tiếp tục nuôi dưỡng. 

Đối với anh WILLEM ABRAM B không trực tiếp nuôi con chung, nhưng 

có quyền thăm nom con chung, không ai có quyền ngăn cản anh WILLEM 

ABRAM B thực hiện quyền này theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Hôn 

nhân và gia đình. 

Tuy nhiên, trong quá trình chị Linh nuôi dưỡng cháu Briel Linh S, nếu 

anh WILLEM ABRAM B phát hiện chị Linh chăm sóc, nuôi dạy con không tốt 

làm ảnh hưởng đến tương lai của con, thì anh WILLEM ABRAM B có quyền 

làm đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. 
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[4] Về tài sản chung, nợ chung: Chị L và anh WILLEM ABRAM B tự 

thỏa thuận, không yêu cầu Tòa giải quyết, nên Tòa miễn xét. 

[5] Về án phí: Áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 

Chị Nguyễn Thị Cẩm L phải nộp 300.000 đồng tiền án phí hôn nhân sơ 

thẩm, được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 227, Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 4 

Điều 147, điểm d khoản 1 Điều 469, khoản 2 Điều 479 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

Áp dụng khoản 1 Điều 56, khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014;  

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Phần tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Cẩm L. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Cẩm L được ly hôn với anh

WILLEM ABRAM B. 

2. Về quan hệ con chung: Giao cháu Briel Linh S cho chị Nguyễn Thị

Cẩm L trực tiếp nuôi dưỡng, anh WILLEM ABRAM B không phải cấp dưỡng 

nuôi con. 

Đối với anh WILLEM ABRAM B không trực tiếp nuôi con chung, nhưng 

có quyền thăm nom con chung, không ai có quyền ngăn cản anh WILLEM 

ABRAM B thực hiện quyền này theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Hôn 

nhân và gia đình. 

Tuy nhiên, trong quá trình chị L nuôi dưỡng cháu Briel Linh S, nếu anh 

WILLEM ABRAM B phát hiện chị Linh chăm sóc, nuôi dạy con không tốt làm 

ảnh hưởng đến tương lai của con, thì anh WILLEM ABRAM B có quyền làm 

đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

3. Về tài sản chung, nợ chung: Chị L và anh WILLEM ABRAM B tự

thỏa thuận, không yêu cầu Tòa giải quyết, nên Tòa miễn xét. 
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4. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Cẩm L phải

nộp 300.000 đồng, được khấu trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

chị Linh đã nộp theo biên lai thu tiền án phí, lệ phí số 0001042 ngày 08 tháng 

02 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang (Do Trương Công C 

nộp thay). Chị L không phải nộp thêm. 

5. Báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng anh WILLEM ABRAM B có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 01 (một) tháng, kể từ ngày bản án được tống đạt hoặc 

niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp bản án, quyết định 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, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung/. 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Kiên Giang;         THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- THA dân sự tỉnh Kiên Giang; 

- UBND tỉnh Kiên Giang; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 Phạm Đình Thi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 16/2018/HNGĐ-ST 

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 

V/v ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hà Nam. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Hưng. 

Bà Nguyễn Thị Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 25/2017/TLST-HNGĐ ngày 16 

tháng 6 năm 2017 về việc ly hôn; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

07/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 28 tháng 02 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L; cư trú tại: Phường A, quận S, thành phố 

Đà Nẵng. 

- Bị đơn: Ông Lê Viết B; cư trú tại: Hamburg, Germany (Cộng hòa liên 

bang Đức). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L, trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Bà và ông Lê Viết B quen nhau trong thời gian đi 

hợp tác lao động tại Cộng hòa dân chủ Đức, sau thời gian tìm hiểu ông bà đã tự 

nguyện tiến tới hôn nhân và đã đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam; được 
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Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ Đức, cấp Giấy chứng nhận kết hôn 

vào ngày 14 tháng 3 năm 1990. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống với nhau 

được tám tháng thì bà hết hợp đồng lao động nên đã trở về Việt Nam, còn ông B 

vẫn sống và làm việc tại Đức. Từ năm 1993, khoảng vài năm thì ông B về phép 

thăm mẹ con bà từ một đến hai tháng, nhưng đến năm 2004 thì ông B cắt đứt liên 

lạc hoàn toàn với mẹ con bà. Bà ở Việt Nam vẫn mong chồng về đoàn tụ gia đình 

nhưng không có kết quả vì nghe thông tin ông B đã chung sống với người phụ nữ 

khác. Nay bà nhận thấy, cuộc sống vợ chồng đã kéo dài thời gian không chung 

sống cùng nhau, mục đích hôn nhân không đạt được và hiện nay bà cũng không 

còn tình cảm vợ chồng với ông B nữa nên bà đề nghị Tòa án giải quyết cho bà 

được ly hôn với ông B. 

- Về con chung: Bà xác định bà và ông Lê Viết B có hai con chung tên là 

Lê Thị Minh N; sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990 và Lê Viết N; sinh ngày 18 tháng 

7 năm 1994. Các con đều đã thành niên nên bà không yêu cầu giải quyết về giao 

người trực tiếp nuôi con. 

- Về tài sản chung và nợ chung: Bà xác định bà và ông Lê Viết B không có 

tài sản chung và nợ chung. 

Bị đơn ông Lê Viết B, trình bày tại văn bản ngày 01-8-2017 và văn bản 

ngày 25-8-2017: 

- Về quan hệ hôn nhân: Ông thống nhất với yêu cầu xin ly hôn của bà 

Nguyễn Thị L vì ông bà đã 13 năm nay không còn quan hệ vợ chồng. 

- Về con chung: Ông xác định là ông và bà Nguyễn Thị L có hai con chung 

tên là Lê Thị Minh N; sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990 và Lê Viết N; sinh ngày 18 

tháng 7 năm 1994. Các con đều đã thành niên nên ông không yêu cầu giải quyết 

về giao người trực tiếp nuôi con. 

- Về tài sản chung và nợ chung: Ông xác định là ông và bà Nguyễn Thị L 

không có tài sản chung và nợ chung. 
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Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L là công dân Việt Nam; có địa chỉ cư trú 

tại: Phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng và bị đơn ông Lê Viết B; có địa chỉ cư 

trú tại: Hamburg, Cộng hòa liên bang Đức, nên vụ án về ly hôn thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định tại các Điều 37, 

Điều 40, Điều 464, Điều 469 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 123, Điều 127 của 

Luật hôn nhân và gia đình. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với yêu cầu xin 

ly hôn có yếu tố nước ngoài của nguyên đơn bà Nguyễn Thị L và bị đơn ông Lê 

Viết B, theo quy định tại Điều 122 của Luật hôn nhân và gia đình. 

[2] Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện việc cấp tống đạt, thông báo 

văn bản tố tụng theo đường bưu điện, tại văn bản ngày 03-8-2017 được Đại sứ 

quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức chứng thực chữ ký của ông Lê Viết B 

và tại Bản tự khai đề ngày 25-8-2017, nội dung thể hiện ông Lê Viết B đã nhận 

được Thông báo thụ lý vụ án số 25/TB-TLVA ngày 16-6-2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng và thống nhất với yêu cầu xin ly hôn của bà Nguyễn Thị 

L đối với ông; cũng như trình bày các nội dung khác liên quan cần giải quyết 

trong vụ án thống nhất như trình bày của bà L. 

[3] Xét thấy bị đơn ông Lê Viết B vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai, nên 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 5 Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự để xét xử 

vắng mặt đối với bị đơn ông B. 

[4] Xét yêu cầu xin ly hôn ông Lê Viết B của bà Nguyễn Thị L thì thấy, 

mâu thuẫn giữa ông bà kể từ năm 2004 đến nay khi ông cắt đứt liên lạc với bà nên 

vợ chồng không còn sự quan tâm lẫn nhau nữa. Đến nay, ông bà đều tự xác định 

không còn tình cảm vợ chồng đối với nhau nữa, mục đích hôn nhân không đạt 
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được do đó yêu cầu xin ly hôn ông B của bà L là phù hợp với quy định tại Điều 

56 của Luật hôn nhân và gia đình nên cần được chấp nhận. 

[5] Về con chung: Bà Nguyễn Thị L và ông Lê Viết B đều xác định là ông 

bà có hai con chung tên là Lê Thị Minh N; sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990 và Lê 

Viết N; sinh ngày 18 tháng 7 năm 1994. Hiện các con đều đã thành niên nên Tòa 

án không đề cập giải quyết về giao người trực tiếp nuôi con. 

[6] Về tài sản chung và nợ chung: Bà Nguyễn Thị L và ông Lê Viết B cùng 

xác định là ông, bà không có tài sản chung và không có nợ chung, nên Tòa án 

không đề cập giải quyết. 

[7] Án phí dân sự sơ thẩm về hôn nhân và gia đình bà Nguyễn Thị L phải 

chịu, theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 56, Điều 122, Điều 123, Điều 127 của Luật hôn nhân và 

gia đình; Điều 37, Điều 40, Điều 147, Điều 464, Điều 469, Điều 474 và Điều 477 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Nguyễn Thị L đối với ông Lê Viết B. 

Xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị L được ly hôn với ông Lê Viết B.

2. Bà Nguyễn Thị L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về hôn nhân và gia

đình là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai 

thu số 001113 ngày 15-6-2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

bà L đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm về hôn nhân và gia đình. 
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3. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị đơn ông Lê Viết B không 

có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 01 tháng, kể từ ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo 

quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

- Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

- Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Ngô Hà Nam 

47



TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÌNH QUẢNG BÌNH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 17- 4-2018 
V/v tranh chấp ly hôn  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH. 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Nguyễn Viết Xuân 

      Ông  Đặng Văn Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Ly - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Tuyết N - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng  4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án lý số 12/2017/TLST-HNGĐ ngày 03 tháng 5 

năm 2017  về việc “Tranh chấp ly hôn” 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 108/2018/QĐXXST-

HNGĐ ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Mai Thị Hồng N, sinh ngày 17/11/1982

Địa chỉ: chung cư TL, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. 

2. Bị đơn: Anh Phan Tiến M, sinh ngày 15/8/1981.

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi xuất cảnh: xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, 

Địa chỉ:  J st C, Australia. Hiện đang du học tại: Trường S College of 

English pty Ltd, M street, Broadway S , Australia. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, nguyên đơn chị Mai Thị Hồng N trình 

bày: Chị và anh Phan Tiến M tìm hiểu và yêu nhau tự nguyện, đăng ký kết hôn 

vào ngày 20/7/2004 tại UBND xã N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Bình. Sau khi kết hôn 

vợ chồng bất đồng quan điểm trong cuộc sống nên giữa hai vợ chồng thường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến năm 2009 chị N và chồng đã sống ly thân, chị N 

đã vào Đà Nẵng sinh sống và làm việc; Năm 2013 anh M cũng đi Úc làm việc 

cho đến nay. Trong thời gian xa nhau vợ chồng cũng không quan tâm đến cuộc 

sống của nhau. Chị N nhận thấy mục đích hôn nhân không đạt được nên có 

nguyện vọng xin ly hôn với anh Phan Tiến M. 
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Về con chung: Vợ chồng có một con chung là cháu Phan Văn H, sinh 

ngày 22/01/2005  hiện sống với chị N. Tại đơn khởi kiện ngày 14/3/2017 sau khi 

ly hôn chị N có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con và không 

yêu cầu anh M cấp dưỡng; nhưng ở bản tự khai ngày 15/5/2017 chị N khai cháu 

H có nguyện vọng ở với bố. 

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Nợ chung vợ chồng: Không có. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành ủy thác tư pháp thông qua cơ 

quan đại diện Việt Nam tại Úc về việc tống đạt các giấy tờ: Thông báo thụ lý vụ 

án, đơn xin ly hôn của chị N, thông báo trên cổng thông tin điện tử và thông báo 

về việc cung cấp lời khai, tài liệu, chứng cứ cho anh M, niêm yết các giấy tờ tại 

Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Úc trong trường hợp anh M không đến nhận. 

Ngày 12/7/2017, Tòa án tỉnh Quảng Bình nhận được Biên bản xác nhận số 36-

2017/LS-UTTP của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã chuyển hồ sơ ủy thác 

tư pháp cho đương sự và đã niêm yết các văn bản ủy thác tại trụ sở Đại sứ quán 

nhưng đương sự không đến nhận hồ sơ tống đạt. 

Theo đơn đề nghị trưng cầu giám định chữ ký của nguyên đơn chị Mai 

Thị Hồng N, Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết tại bản 

tự khai, đơn xin vắng mặt của anh M gửi cho Tòa án. Tại bản kết luận giám định 

số 229/PC54(GĐ) ngày 28/02/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 

Quảng Bình kết luận chữ ký đứng tên Phan Tiến M tại bản tự khai ngày 

01/11/2017 và đơn xin vắng mặt ngày 01/11/2017 và người ký tên M trên tài 

liệu cần giám đính (thư gửi con trai) là do cùng một người ký ra. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên tòa phát biểu 

về việc chấp hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng và người tham 

gia tố tụng. Về nội dung: Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xử cho chị 

N ly hôn anh M. Về con chung theo nguyện vọng cháu H ở với bố, nhưng hiện 

nay anh M đang sinh sống ở nước ngoài nên xử cho cháu H ở với mẹ. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của đương sự; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Đây là vụ án tranh chấp về ly hôn có yếu tố nước ngoài 

nên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng về thẩm quyền quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Sau khi thụ lý, Tòa án đã tiến hành 

tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng của Tòa theo khoản 1 Điều 474 và ngày 

12/7/2017, Tòa án tỉnh Quảng Bình nhận được Biên bản xác nhận số 36-

2017/LS-UTTP của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã chuyển hồ sơ ủy thác 

tư pháp cho đương sự và đã niêm yết các văn bản ủy thác tại trụ sở Đại sứ quán 

nhưng đương sự không đến nhận hồ sơ tống đạt. Ngày 01/11/2017, anh Phan 

Tiến M có bản tự khai và đơn xin vắng mặt gửi về cho chị N trong đó nêu rõ 

quan điểm về việc giải quyết vụ án và đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt. Căn 
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cứ khoản 1 Điều 228, điểm a khoản 5 Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án 

xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài theo luật định. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị N, anh M là quan 

hệ hôn nhân hợp pháp, có đăng ký kết hôn tại UBND xã N. Theo trình bày của 

chị N thì tình cảm vợ chồng không còn khả năng hàn gắn, vợ chồng không còn 

trách nhiệm với nhau, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, bỏ mặc 

không quan tâm gì đến nhau. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích 

hôn nhân không đạt được, căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình 

cần chấp nhận yêu cầu của chị N, xử cho chị N và anh M ly hôn. 

[2.2] Về con chung: Anh chị có một con chung Phan Văn H, sinh năm 

2005. Mặc dù cháu H có nguyện vọng ở với bố, tuy nhiên hiện tại anh M đang 

sống và làm việc ở nước ngoài, không có điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng con 

nên chấp nhận yêu cầu của chị N, giao con cho chị N tiếp tục chăm sóc nuôi 

dưỡng. Theo trình bày của chị N thì chị có đủ điều kiện để nuôi con, không yêu 

cầu anh M cấp dưỡng, vì vậy không buộc anh M phải cấp dưỡng nuôi con.  

[2.3] Về tài sản chung: Chị N khai không có, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2.4] Về án phí và các chi phí khác: Chị N phải chịu án phí ly hôn theo 

quy định của pháp luật. Về chi phí ủy thác tư pháp chị N đã nộp tạm ứng, tuy 

nhiên Bộ tư pháp từ chối nhận ủy thác nên tiền tạm ứng đã nộp được trả lại cho 

chị N. Chi phí giám định chữ ký, chữ viết 5.440.000 đồng chị N đã nộp và đã 

chuyển cho cơ quan giám định; [2.5] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 

84 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014; khoản 1 Điều 37, Điều 147, Điều 228, 

điểm a khoản 5 Điều 477, 479 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Pháp lệnh án phí và 

lệ phí Tòa án; Xử: cho chị Mai Thị Hồng N ly hôn anh Phan Tiến M. 

Về con chung: giao cháu Phan Văn H, sinh ngày 22/01/2005 cho chị Mai 

Thị Hồng N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng từ tháng 3/2018 cho đến khi cháu 

Phan Văn H tròn 18 tuổi. 

Không ai được cản trở người không trực tiếp nuôi con thực hiện quyền 

thăm nom và chăm sóc con chung. Trong trường hợp vì quyền lợi chính đáng 

của con chưa thành niên, các bên đều có quyền làm đơn yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi dưỡng con chung. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Mai Thị Hồng N phải chịu 300.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 500.000 đồng tạm ứng án phí 

đã nộp tại biên lai số 0000064 ngày 26/4/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Bình. Chị N được nhận lại 200.000 đồng tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp 

tại biên lại số 0000064 ngày 26/4/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng 

Bình.  
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị N có quyền kháng cáo để 

yêu cầu Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Riêng anh Phan Tiến M 

được quyền kháng cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tuyên án, ngày 

17/4/2018. 

Nơi nhận:   TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Quảng Bình;   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THA DS tỉnh Quảng Bình;               (Đã ký) 
- Các đương sự;  

- UBND xã nơi ĐKKH;      

- Lưu hồ sơ. 

        Từ Thị Hải Dƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

Bản án số: 01/2018/HNGĐ-ST 
Ngày 18 - 5 - 2018 

V/v xin ly hôn; tranh chấp nuôi con 
khi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Hồng; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Khắc Anh; 

Bà Trần Thị Dung; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Sơn Lâm - Thư ký Tòa án Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2018/TLST-HNGĐ ngày 09 tháng 01 

năm 2018 về việc xin ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 01/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018  và 

Thông báo chuyển ngày xét xử số 04/TB-TA ngày 08/5/2018, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: Chị Hứa Thị Thúy H. Địa chỉ: Đường T, phường C, thành 

phố L, tỉnh Lạng Sơn, có mặt. 

- Bị đơn: Anh Lê Xuân T. Địa chỉ: Đường Đ, phường C, thành phố L, tỉnh 

Lạng Sơn. Hiện nay sống lưu vong tại Hàn Quốc không rõ địa chỉ, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hà Thị M. Địa chỉ: Đường 

Đ, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn (mẹ anh Lê Xuân T), có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Chị Hứa Thị Thúy H và anh Lê Xuân T kết hôn với nhau năm 2004, trên 

cơ sở tìm hiểu, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường C, 
52



thành phố L. Sau kết hôn thời gian đầu tình cảm vợ chồng hạnh phúc. Đến năm 

2006 sau khi anh T đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc thì tình cảm vợ chồng 

không còn được như trước, thời gian đầu anh chị thỉnh thoảng vẫn liên lạc bằng 

điện thoại với nhau. Đến năm 2008 thì cả hai anh chị không còn liên lạc với 

nhau nữa, quan hệ vợ chồng chấm dứt từ năm 2008 cho đến nay. Theo chị H anh 

T vẫn thỉnh thoảng gọi điện về cho gia đình và con nhưng không liên lạc với chị. 

Từ năm 2006 chị đã về nhà mẹ đẻ của chị sinh sống. Nay chị xác định tình cảm 

vợ chồng không còn nên đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh 

T. 

Anh Lê Xuân T thừa nhận việc kết hôn và tình cảm vợ chồng như chị H 

đã trình bày là đúng. Nay chị H yêu cầu ly hôn anh đồng ý.  

Về con chung: Anh chị có một con chung là cháu Lê Việt A, sinh ngày 

08/11/2003, hiện nay cháu đang ở với bà Hà Thị M là mẹ anh Lê Xuân T. Khi ly 

hôn anh, chị đồng ý để cháu tiếp tục ở với bà nội theo nguyện vọng của cháu. 

Chị tự nguyện cấp dưỡng cho cháu mỗi tháng 1.000.000đ.  

Về tài sản chung và nợ chung: Anh, chị đều xác định giữa anh và chị 

không có tài sản chung và nợ chung. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hà Thị M trình bày: Từ sau khi 

anh T đi xuất khẩu lao động cháu Lê Việt A vẫn ở với bà, hàng tháng anh T vẫn 

gửi tiền về để lo chi phí sinh hoạt cho con. Nay anh T và chị H ly hôn và có đề 

nghị giao cháu Lê Việt A cho bà M trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, bà M nhất trí 

do cháu Việt A là cháu nội của bà, đã sống với bà từ nhỏ.  

Tại phiên tòa chị H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu được ly 

hôn với anh T về con chung theo nguyện vọng của cháu để cháu ở với bà M, chị 

sẽ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.000.000đ. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 

Về Tố tụng: Về việc chấp hành pháp luật tố tụng, Thẩm phán và Hội đồng 

xét xử đã thực hiện đúng các quy định về tố tụng, các đương sự chấp hành và 

thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Chị H và anh T kết hôn có đăng ký tại Ủy ban nhân dân 

phường C. Sau kết hôn anh T đi xuất khẩu lao động, hết thời hạn lao động không 

trở về Việt Nam, anh có liên lạc về gia đình nhưng không có địa chỉ rõ ràng, anh 

T hiện sống lưu vong tại Hàn Quốc nên Tòa án không thể liên hệ hay Ủy thác 

Tư pháp. Chị H xin ly hôn, thông qua bà Hà Thị M, anh T đã gửi ý kiến trình 

bày của mình về yêu cầu ly hôn của chị H. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ có 
53



căn cứ để xem xét giải quyết vụ án theo quy định tại Nghị quyết số 01/2003/NQ-

HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Hai 

anh chị đều thừa nhận quan hệ vợ chồng chấm dứt từ năm 2008, và anh T cũng 

đồng ý ly hôn. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử công nhận thỏa thuận thuận tình 

ly hôn giữa hai anh chị. Về con chung anh chị thỏa thuận để bà M tiếp tục chăm 

sóc cháu Lê Việt A, bà M đồng ý, sự thỏa thuận này phù hợp với nguyện vọng 

của cháu Lê Việt A, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Chị Hứa Thị Thúy H và anh Lê Xuân T kết hôn trên cơ sở 

tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường C, thành phố L. 

Sau khi kết hôn năm 2005 anh T đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, hết thời 

hạn lao động anh không về nước, sống lưu vong  không có địa chỉ rõ ràng cụ 

thể, bà Hà Thị M mẹ đẻ của anh Lê Xuân T cũng thừa nhận từ khi đi Hàn Quốc 

đến nay anh không về và cũng không có địa chỉ cư trú rõ ràng, anh thỉnh thoảng 

vẫn liên lạc về cho gia đình, như vậy anh T sống tại Hàn Quốc thuộc trường hợp 

sống lưu vong không có địa chỉ rõ ràng, nên Tòa án không thể liên hệ hay ủy 

thác Tư pháp. Căn cứ quy định tại điểm a tiểu mục 2.1 mục 2  phần II Nghị 

quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại 

tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. Tòa án đã yêu cầu bà Hà Thị M (mẹ 

anh T) gửi cho anh T yêu cầu khởi kiện của chị H và anh T đã gửi về Tòa án lời 

khai của anh. Vì vậy có có cơ sở giải quyết vụ án. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Trên cơ sở lời khai của chị H và lời khai của 

anh T có cơ sở xác định anh chị kết hôn trên cơ sở được tìm hiểu và có đăng ký 

kết hôn, được gia đình tổ chức hôn lễ theo phong tục. Sau ngày cưới vợ chồng 

hạnh phúc, do điều kiện kinh tế anh T đã đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và 

sau một thời gian đi xuất khẩu lao động, thì năm 2007 vợ chồng phát sinh mâu 

thuẫn từ đó cho đến nay không có liên lạc gì với nhau. Cả hai đều xác định tình 

cảm vợ chồng không còn chị H xin ly hôn anh đồng ý. Do đó cần công nhận 

thỏa thuận thuận tình ly hôn giữa chị Hứa Thị Thúy H và anh Lê Xuân T, là phù 

hợp với quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình.  

[3] Về con chung: Anh Lê Xuân T và chị Hứa Thị Thúy H có một con 

chung là cháu Lê Việt A sinh ngày 08/11/2003. Cháu Lê Việt A hiện đang ở với 

bà nội (bà Hà Thị M) và cháu có nguyện vọng tiếp tục được ở với bà nội. Mặt 

khác, cả anh Lê Xuân T và chị Hứa Thị Thúy H đều nhất trí để anh T nuôi 

dưỡng cháu nhưng giao cháu Lê Việt A cho bà Hà Thị M trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, bà M cũng nhất trí với ý kiến của anh T, chị H và không yêu cầu chị 
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H cấp dưỡng nuôi con. Chị H tự nguyện cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 

1.000.000đồng. Như vậy, việc giao cháu Lê Việt A cho bà Hà Thị M trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng là phù hợp với nguyện vọng của cháu Lê Việt A và các 

đương sự trong vụ án.  

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn chị Hứa Thị Thúy H thỏa thuận 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu xin ly hôn.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3, Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 37; khoản 4 điều 147 Bộ 

luật Tố tụng dân sự; các Điều 55; 58; 81; 82; 83 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2015. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Hứa Thị Thúy H, cụ thể:        

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thỏa thuận thuận tình ly hôn giữa

chị Hứa Thị Thúy H và anh Lê Xuân T. 

2. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận giữa chị Hứa Thị Thúy H và

anh Lê Xuân T, giao cháu Lê Việt A sinh ngày 08/11/2003, cho bà Hà Thị M 

(mẹ anh T) trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, hiện nay cháu 

đang sống cùng với bà Hà Thị M. Chị H tự nguyện đóng góp phí tổn nuôi cháu 

Lê Việt A cho bà Hà Thị M mỗi tháng 1.000.000đ kể từ tháng 6 năm 2018 cho 

đến khi cháu tròn 18 tuổi. 

3. Về án phí: Chị Hứa Thị Thúy H phải chịu 300.000đ án phí sơ thẩm ly

hôn xung công quỹ, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 

AA/2015/0000501 ngày 08/01/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn. 

Án xử công khai sơ thẩm báo cho chị Hứa Thị Thúy H biết chị có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Lê Xuân T có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bà Hà Thị M thông báo cho anh kết 

quả giải quyết vụ án. 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Hà Nội; 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 
- CTHADS tỉnh Lạng Sơn; (để thi hành) 
- UBND phường C; (để thi hành) 
- Đương sự; (để thi hành) 
- Lưu: HSVA; TDS; THCTP; P.KTNV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lương Thị Hồng
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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đỗ Thị Thanh Tú

2. Ông Nguyễn Thành Biên

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hương-Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 94/2017/TLST-HNGĐ ngày 14 tháng 7 

năm 2017 về việc xin ly hôn, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

1210/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 27 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Đặng Minh C, sinh 1980; cư trú tại: ĐKHKTT: T4, khu

LQU, phường TTN, quận KA, thành phố Hải Phòng; tạm trú: CHLB Đ; vắng mặt 

tại phiên tòa. 

2. Bị đơn: Chị Trần Thị Hoa M, sinh năm 1986; cư trú tại: ĐKHKTT: K6

TC, thị xã BN, tỉnh BN; tạm trú: CHLB Đ1; vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn xin ly hôn ngày 05 tháng 6 năm 2017 và bản tự khai, Anh Đặng

Minh C và Chị Trần Thị Hoa M trình bày: 

Anh Đặng Minh C và Chị Trần Thị Hoa M kết hôn trên cơ sở tự nguyện có 

đăng ký kết hôn ngày 08 tháng 10 năm 2012 tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng. Sau khi kết hôn, anh chị chung sống hạnh phúc một thời gian ngắn thì phát 

sinh mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu do bất đồng quan điểm, lối sống. không thể 

khắc phục được, không còn quan tâm đến nhau nữa. Nay anh C và chị M đều đề 

nghị được ly hôn.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Bản án số: 78/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 14 - 8 -2017 
V/v xin  ly hôn giữa  

anh C và chị M 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Về con chung: Anh chị có 01 con chung là con Kelly T, sinh ngày 28 tháng 7 

năm 2016. Khi ly hôn hai bên thống nhất chị M nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. 

Việc cấp dưỡng nuôi con chung anh C và chị M không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về tài sản chung: Anh chị không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

Tại đơn đề nghị ngày 27/7/2017  và  ngày  05/6/2017 anh C và chị M đều đề 

nghị xét xử vắng mặt.  

Tại phiên tòa: Anh Đặng Minh C, Chị Trần Thị Hoa M vắng mặt, không có sự 

thay đổi nội dung như trong đơn ly hôn và lời khai đã gửi và lời khai tại tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

Anh C và chị M hiện đang cư trú tại CHLB Đ, tại thời điểm thụ lý vụ án anh 

C có mặt tại Việt Nam nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Phòng và việc xét xử vắng mặt anh C và chị M theo đơn đề nghị xét 

xử vắng mặt là đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 35, khoản 1 Điều 37 và tại 

khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: 

        - Xác định quan hệ hôn nhân: Anh C và chị M kết hôn trên cơ sở tự nguyện, 

có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 08/10/2012. 

Theo quy định tại Điều 9, Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 được xác 

định là quan hệ hôn nhân hợp pháp.  

Quá trình chung sống: anh C và chị M chung sống hòa thuận một thời gian 

ngắn thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu do quan điểm không hợp 

nhau. Tự bản thân anh chị đã tìm cách khắc phục nhưng không có kết quả. Xét 

thấy cuộc sống chung giữa anh C và chị M không thể kéo dài, mục đích hôn nhân 

không đạt được, mâu thuẫn đã trầm trọng, nay hai bên đều đề nghị ly hôn nên  áp 

dụng Điều 51, Điều 55 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 xử cho anh 

Cường và chị M được ly hôn. 

- Về nuôi con chung: Anh C và chị M có 01 con chung là cháu Kelly T, sinh 

ngày 28 tháng 7 năm 2016. Anh chị thỏa thuận chị M nuôi dưỡng và chăm sóc con 

chung. Xét thỏa thuận của hai bên là tự nguyện không trái quy định của pháp luật, 

cần áp dụng Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

giao con chung cho chị M nuôi dưỡng. 

Việc cấp dưỡng nuôi con anh C và chị M không yêu cầu nên Tòa án không 

xem xét giải quyết . 

- Về tài sản chung: Anh C và chị M không có tài sản chung và không yêu cầu 

nên Tòa án không giải quyết. 
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[3] Về án phí: Anh Đặng Minh C là nguyên đơn phải chịu án phí ly hôn sơ 

thẩm theo quy định pháp luật. 

[4] Về quyền kháng cáo của đương sự: Anh Đặng Minh C và Chị Trần Thị 

Hoa M được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, khoản 2 

Điều 207, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 238, Điều 266, điểm d khoản 

1 Điều 469, điểm a khoản 5 Điều 477, Khoản 2 Điều 479 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

Áp dụng Điều 51, Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và 

Gia đình năm 2014. 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Anh Đặng Minh C được ly hôn với Chị Trần Thị

Hoa M. 

2. Về nuôi con chung: Giao con chung Kelly T, sinh ngày 28 tháng 7 năm

2016 cho Chị Trần Thị Hoa M nuôi cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi 

khác theo quy định của pháp luật. 

Việc cấp dưỡng nuôi con anh C và chị M không yêu cầu nên Tòa án  không 

giải quyết 

Không ai được cản trở quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con chung. 

3. Về chia tài sản: Anh C và chị M  không có tài sản chung và không yêu

cầu nên Tòa án không giải quyết. 

4. Về án phí: Anh Đặng Minh C phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn

đồng) án phí ly hôn sơ thẩm. Nhưng đươc̣ trừ vào số tiền taṃ ứng án phí dân sư ̣sơ 

thẩm đa ̃nôp̣ là 300.000 đồng theo biên lai số  0003853 ngày 12 tháng 7 năm 2017 

của Cục Thi hành án dân sư ̣thành phố Hải Phòng. Anh C đã nộp đủ. 

5. Về quyền kháng cáo của các đương sự:

Anh Đặng Minh C, Chị Trần Thị Hoa M được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án, quyết định 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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 
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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./. 

Nơi nhận: 
- VKSND TP. Hải Phòng; 

- Cục THADS TP. Hải Phòng; 

- UBND  TP. Hải Phòng; 

- Đương sự (để thi hành); 

- Lưu: HCTP, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

       CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

Đỗ Thị Thanh Tú  Nguyễn Thành Biên 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thu Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đỗ Thị Thanh Tú

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hương-Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 88/2017/TLST-HNGĐ ngày 28 tháng 6 năm 2017 

về việc ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 1076/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 07 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hương T, sinh năm 1988, địa chỉ cư trú:

ĐKHKTT: Số 137 đường 2B, phường AB, quận LC, thành phố Hải Phòng; tạm 

trú: số 12/37/239 đường L, phường LL, quận NQ, thành phố Hải Phòng, có mặt tại 

phiên tòa; 

2. Bị đơn: Anh Vũ Hào H, sinh năm 1985, địa chỉ cư trú: ĐKHKTT: Số 137 đường

2B, phường AB, quận LC, thành phố Hải Phòng; tạm trú: Đức (Cộng hòa Liên 

bang Đức), vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn xin ly hôn ngày 16 tháng 5 năm 2017 và bản tự khai, nguyên đơn

là Chị Nguyễn Thị Hương T trình bày: 

Chị và Anh Vũ Hào H kết hôn trên cơ sở tự nguyện và đăng ký kết hôn ngày 

26 tháng 4 năm 2012 tại Ủy ban nhân dân phường CT, quận NQ, thành phố Hải 

Phòng. Sau khi kết hôn, anh chị chung sống hạnh phúc đến tháng 5 năm 2015 thì 

phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu do bất đồng quan điểm, lối sống và Anh 

H đã có người phụ nữ khác. Hiện nay mỗi người một nơi không còn liên quan gì về 

tình cảm. Hai bên gia đình đã hòa giải nhiều lần và bản thân anh chị đã cố gắng 

hòa giải nhưng không có kết quả. Nay xác định không thể chung sống với nhau, 

nên Chị T đề nghị được ly hôn với anh Vũ Hào H. 

Về con chung: Anh chị có 02 con chung là con Vũ Bảo N, sinh ngày 26 tháng 

9 năm 2010 và con Vũ Bảo A, sinh ngày 22 tháng 10 năm 2013. Chị T đề nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Bản án số: 68/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 17/7/2017 

        V/v ly hôn, tranh chấp về nuôi con 

        khi ly hôn giữa Chị T Anh H 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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được nuôi 02 con chung. Việc cấp dưỡng nuôi con chung chị và  anh H tự thỏa 

thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về tài sản chung: Anh chị không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

* Tại bản tự khai đề ngày 19 tháng 5 năm 2017 gửi đến Tòa án nhân dân

thành phố Hải Phòng, bị đơn là Anh Vũ Hào H trình bày: Anh thống nhất với Chị 

Nguyễn Thị Hương T về quá trình kết hôn, lý do xin ly hôn, con chung và tài sản 

chung. Đồng thời anh cũng đồng ý để Chị T nuôi hai con chung Vũ Bảo N và Vũ 

Bảo A. Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, anh chị tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án 

giải quyết.  

Do Anh Vũ Hào H hiện đang ở nước ngoài nên theo quy định tại khoản 2 

Điều 207 của Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án không tiến hành hòa giải vụ án.  

Tại phiên tòa: Chị Nguyễn Thị Hương T vẫn giữ nguyên quan điểm như trong 

đơn xin ly hôn và các bản tự khai. Anh Vũ Hào H vắng mặt và có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ vào lời khai của nguyên đơn tại phiên tòa, xét thấy: 

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Chị Nguyễn Thị Hương 

T và Anh Vũ Hào H kết hôn trên cơ sở tự nguyện có đăng ký kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân phường CT, quận NQ, thành phố Hải Phòng ngày 26 tháng 4 năm 2012, 

theo quy định tại Điều 9, Điều 11 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 đây là hôn 

nhân hợp pháp. Anh Vũ Hào H hiện đang cư trú ở nước ngoài, theo quy định tại 

khoản 3 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, điểm d khoản 1 Điều 469 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

[2]. Về sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa: Anh Vũ Hào H vắng mặt tại 

phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt Anh Vũ Hào H. 

[3]. Về hôn nhân: Sau khi kết hôn Chị Nguyễn Thị Hương T và Anh Vũ Hào 

H chung sống với nhau đến tháng 5 năm 2015 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên 

nhân chủ yếu do tính cách không hợp nhau, hai bên không tin tưởng nhau về tình 

cảm. Tự bản thân anh chị đã tìm cách khắc phục và gia đình hai bên cũng đã 

khuyên bảo nhưng không có kết quả. Hiện nay, mỗi người một nơi không có điều 

kiện cải thiện tình cảm vợ chồng, cả hai cùng xác định tình cảm không còn, nên 

việc Chị T đề nghị được ly hôn với Anh H là hoàn toàn chính đáng.  

Xét quan hệ hôn nhân giữa Chị Nguyễn Thị Hương T và Anh Vũ Hào H mỗi 

người một nơi, đã bỏ mặc nhau, không còn quan tâm tới nhau. Như vậy, cuộc sống 

chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, mẫu thuẫn đã đến 

mức trầm trọng, cần áp dụng Điều 51, Điều 55 của Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 chấp nhâṇ đề nghi ̣ ly hôn của Chị Nguyễn Thị Hương T. 
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 [4]. Về nuôi con chung: Anh chị có 02 con chung là cháu Vũ Bảo N, sinh 

ngày 26 tháng 9 năm 2010 và cháu Vũ Bảo A, sinh ngày 22 tháng 10 năm 2013. 

Anh chị thỏa thuận để con chung cho Chị T nuôi dưỡng và chăm sóc. Xét thỏa 

thuận của anh chị là tự nguyện không trái quy định của pháp luật, cần áp dụng 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 công nhận sự 

thỏa thuận của anh chị về việc nuôi con. 

Việc cấp dưỡng nuôi con anh chị thỏa thuận tự giao nhận không yêu cầu Tòa 

án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5]. Về chia tài sản: Anh chị thống nhất không có tài sản chung và không yêu 

cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Hương T là nguyên đơn phải chịu án phí ly 

hôn sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

[7]. Về quyền kháng cáo của đương sự: Chị Nguyễn Thị Hương T và Anh Vũ 

Hào H được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 51, Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và 

Gia đình năm 2014. 

Căn cứ khoản 3 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, khoản 

2 Điều 207, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 266, điểm d khoản 1 Điều 

469, điểm a khoản 5 Điều 477, Khoản 2 Điều 479 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Về hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Hương T được ly hôn Anh Vũ Hào H.

2. Về nuôi con chung: Giao con chung Vũ Bảo N, sinh ngày 26 tháng 9 năm

2010 và Vũ Bảo A, sinh ngày 22 tháng 10 năm 2013 cho Chị Nguyễn Thị Hương T 

nuôi cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp 

luật. 

Việc cấp dưỡng nuôi con hai bên thỏa thuận tự giao nhận, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

   Không ai được cản trở quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con chung. 

3. Về chia tài sản: Hai bên thống nhất không có tài sản chung và không yêu

cầu Toà án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Hương T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm

nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm. Nhưng đươc̣ trừ vào số tiền taṃ ứng án phí dân 

sư ̣sơ thẩm đa ̃nôp̣ là 300.000 đồng theo biên lai số 0003799 ngày 28 tháng 6 năm 

2017 của Cục Thi hành án dân sư ̣thành phố Hải Phòng. Chị T đã nộp đủ. 
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5. Về quyền kháng cáo của các đương sự:

- Chị Nguyễn Thị Hương T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

- Anh Vũ Hào H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 01 tháng kể từ 

ngày nhận được bản án hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án, quyết định 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, 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./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Đỗ Thị Thanh Tú     Nguyễn Đức Mạnh 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thu Hƣơng 

Nơi nhận: 
- VKSND TP. Hải Phòng; 
- Cục THADS TP. Hải Phòng; 
- UBND phường CT, quận NQ, TP. Hải 

Phòng; 
- Đương sự (để thi hành); 
- Lưu: TDS, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Trần Thu Hƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 37/2017/HNGĐ-ST. 

Ngày: 11/8/2017. 
V/v tranh chấp: “Ly hôn”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hồng Luyến. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Thị Ngọc Tươi.

2. Bà Cao Thị Én.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Bảo – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Trang – kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường D – Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 48/2017/TLST-HNGĐ, ngày 

30 tháng 5 năm 2017, về tranh chấp: “Ly hôn”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 43/2017/QĐXXST-HNGĐ, ngày 25 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Vũ Thị Kiều N, sinh năm: 1991.

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

2. Bị đơn: Anh Phạm Trọng Đ, sinh năm: 1991.

Địa chỉ: Arlington, TX 76002, USA. 

(Chị N có mặt, anh Đ Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn chị Vũ Thị 

Kiều N trình bày: 

 Về quan hệ hôn nhân: Vào năm 2013, chị đã đăng ký kết hôn với anh 

Phạm Trọng Đ tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai, theo giấy 

chứng nhận kết hôn số: 72/2013, quyển số 01/2013, ngày 25/5/2013, trên cơ sở 

tự nguyện. Sau khi đăng ký kết hôn, anh chị có tổ chức tiệc đám cưới với sự 

tham dự của gia đình và bạn bè. 
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Sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, anh chị thường xảy ra 

những mâu thuẫn và bất đồng ý kiến. Sau đó vào tháng 5/2016, anh Đ sang Hoa 

kỳ theo diện đoàn tụ gia đình. Từ ngày sang Hoa Kỳ, anh Đ không liên lạc về 

cho chị, chị cũng không liên lạc được với anh Đ. Do ở xa nên tình cảm giữa anh 

chị lạnh nhạt dần và chị cảm thấy không thể kéo dài tình trạng hôn nhận không 

hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được. 

Nay, chị nhận thấy tình cảm giữa chị và anh Đ đã không còn, nên chị yêu 

cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Đ để chị có thể xây dựng 

hạnh phúc mới. 

Về con chung: Anh chị có 02 con chung là cháu Phạm Trọng H, sinh ngày 

17/12/2013 và cháu Phạm Bảo H, sinh ngày 01/5/2016. Hiện nay, các con đang 

ở với chị. Chị yêu cầu được nuôi 02 con chung và không yêu cầu anh Đ phải chu 

cấp nuôi dưỡng 02 con chung. 

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Theo đơn xin đồng ý ly hôn và xin vắng mặt tại phiên tòa, bị đơn anh 

Phạm Trọng Đ trình bày:  

 Về hôn nhân, con chung và tài sản chung, nợ chung anh thống nhất với 

lời trình bày của chị Vũ Thị Kiều N. 

Anh yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết cho anh 

được ly hôn với chị Vũ Thị Kiều N. Anh đồng ý để chị N nuôi dưỡng 02 con 

chung cho đến khi trưởng thành. 

Anh xin được vắng mặt kể từ khi Tòa án thụ lý đến khi giải quyết xong vụ 

án vì bận công việc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm: 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố 

tụng đã thực hiện đúng theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về đường lối giải quyết vụ án: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị N, anh Đ chung sống với nhau trên cơ sở tự 

nguyện và có đăng ký kết hôn theo đúng quy định tại Điều 9 của Luật hôn nhân 

và gia đình nên được công nhận. Quá trình sống chung, chị N, anh Đ thường 

xuyên mâu thuẫn do bất đồng ý kiến. Vợ chồng không ở chung và không liên 

lạc, quan tâm lẫn nhau từ tháng 5/2016 đến nay, tình cảm lạnh nhạt dần nên mục 

đích hôn nhân không đạt. Vì vậy, chị N yêu cầu xin ly hôn với anh Đ là có căn 

cứ chấp nhận. 

Về con chung: 02 con chung là Phạm Trọng H, sinh ngày 17/12/2013 và 

Phạm Bảo H, sinh ngày 01/5/2016 đang còn nhỏ, cần sự chăm sóc của người mẹ 
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và anh Đ cũng đồng ý giao 02 con cho chị N nuôi dưỡng, nên giao 02 con chung 

cho chị N nuôi dưỡng, chăm sóc là phù hợp. Chị N không yêu cầu anh Đ cấp 

dưỡng cho con chung nên tạm thời anh Đ không phải cấp dưỡng cho con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung: Nguyên đơn và bị đơn khai không có, không 

yêu cầu giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Chị Vũ Thị Kiều N có hộ khẩu thường trú 

tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; anh Phạm Trọng Đ có quốc tịch Việt 

Nam nhưng đang định cư tại Hoa kỳ. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn anh Phạm Trọng Đ đã có đơn xin vắng mặt 

trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, và đơn xin vắng mặt này đã được hợp 

pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ theo quy định tại khoản 

1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

anh Phạm Trọng Đ. 

[3] Về hôn nhân: Chị Vũ Thị Kiều N và anh Phạm Trọng Đ đã tự nguyện 

đăng ký kết hôn và được Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai cấp 

Giấy chứng nhận kết hôn số: 72/2013, ngày 25/5/2013, nên được xác định là hôn 

nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 8, 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Chị Vũ Thị Kiều N và anh Phạm Trọng Đ thống nhất trình bày, anh chị sống 

chung với nhau trong một thời gian ngắn sau khi kết hôn. Anh chị thường xuyên 

xảy ra những mâu thuẫn và bất đồng với nhau. Sau đó, anh Đ sang Mỹ theo diện 

đoàn tụ gia đình. Do ở xa nên tình cảm của anh chị phai nhạt dần và anh chị cảm 

thấy không thể kéo dài tình trạng hôn nhân không hạnh phúc, mục đích của hôn 

nhân không đạt được, nên đề nghị Tòa án giải quyết cho anh chị được ly hôn. 

Theo như trình bày của các đương sự thì yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn chị 

Vũ Thị Kiều N đã thỏa mãn căn cứ cho ly hôn theo quy định tại Điều 56 Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2014. Vì vậy, cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của 

nguyên đơn chị Vũ Thị Kiều N.  

[4] Về con chung: Chị Vũ Thị Kiều N và anh Phạm Trọng Đ thống nhất 

trình bày có 02 con chung là cháu Phạm Trọng H, sinh ngày 17/12/2013 và cháu 

Phạm Bảo H, sinh ngày 01/5/2016. Hiện nay, các con đang ở với chị N. Chị N 

yêu cầu được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 02 con chung 

và không yêu cầu anh Đ phải cấp dưỡng cho con, anh Đ đồng ý để chị N trực 

tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 02 con chung cho đến khi trưởng 

thành. Cần ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự, chấp nhận để chị Vũ Thị 
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Kiều N trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 02 con chung và tạm 

thời anh Phạm Trọng Đ không phải cấp dưỡng cho con chung.   

[5] Về tài sản chung, nợ chung: Chị Vũ Thị Kiều N, anh Phạm Trọng Đ 

thống nhất không có tài sản chung, nợ chung và không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên không xem xét, giải quyết. 

[6] Về án phí: Chị Vũ Thị Kiều N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và điểm a khoản 

5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

[7] Quan điểm của Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử và các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 28, 37, 147, 228, 469, 479 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; 

Căn cứ các điều 8, 9, 51, 53, 56, 58, 81, 82, 83, 84 Luật hôn nhân và gia 

đình 2014; 

Căn cứ Luật số: 97/2015/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

Hội; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội; 

Tuyên xử: 

1. Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn chị Vũ Thị Kiều N về

tranh chấp: “Ly hôn”, chị Vũ Thị Kiều N được ly hôn với anh Phạm Trọng Đ. 

2. Về nuôi con chung: Giao 02 con chung là cháu Phạm Trọng H, sinh

ngày 17/12/2013 và cháu Phạm Bảo H, sinh ngày 01/5/2016 cho chị Vũ Thị Kiều 

N trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; tạm thời anh Phạm Trọng 

Đ không phải cấp dưỡng cho con. Anh Đ có quyền, nghĩa vụ thăm nom con 

chung mà không ai được cản trở. Trong trường hợp có yêu cầu, Tòa án có thể 

quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

3. Về tài sản chung, nợ chung: Không xem xét, giải quyết.

4. Về án phí: Chị Vũ Thị Kiều N phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng)

án phí dân sự sơ thẩm. Số tiền tạm ứng án phí 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) 

chị N đã nộp theo biên lai thu số 009975, ngày 25/5/2017, của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Đồng Nai, được trừ vào số tiền án phí chị N phải nộp. 

Chị Vũ Thị Kiều N có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Riêng anh Phạm Trọng Đ được quyền kháng cáo trong thời hạn 01 
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tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự;         

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cục THADS tỉnh Đồng Nai; 

- UBND xã B; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

-  Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hồng Luyến 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

Bản án số: 19/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 21/7/2017. 

"V/v: Ly hôn " 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Cường. 

Các Hội thẩm nhân dân:   Bà Ngô Thị Thơm. 

 Ông Hoàng Sĩ Quang. 

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Nhung, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Bà Đàm Thị Hạnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 21/7/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử công 

khai vụ án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm lý số 62/2017/TLST-HNGĐ ngày 

12/5/2017 về việc ly hôn. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

43/2017/QĐXX-ST ngày 04/7/2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1967. 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: đường B, phường P, thị xã C, tỉnh Hải Dương ; 

Nơi cư trú hiện nay: Hàn Quốc (Vắng mặt, có đơn đề nghị xử vắng mặt). 

- Bị đơn: Ông Lương Văn T, sinh năm 1961. 

Nơi cư trú: đường B, phường P, thị xã C, tỉnh Hải Dương. (Vắng mặt, có đơn 

đề nghị xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện xin ly hôn, bản tự khai của bà Nguyễn Thị B và các 

tài liệu thu thập được, thì: Bà và ông Lương Văn T tự do tìm hiểu, tự nguyện kết 

hôn, có làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn P (nay là phường P), thị 

xã C, tỉnh Hải Dương vào ngày 01/01/1982. Sau khi kết hôn, vợ chồng sống 

không hạnh phúc. Nguyên nhân vì vợ chồng không yêu thương, không quan tâm 

tới nhau, thường xuyên cãi chửi nhau. Khi bà mang thai và sinh con, ông T cũng 

không quan tâm chăm sóc. Tháng 4/1999, bà xuất cảnh sang lao động tại Hàn 

Quốc, và từ đó tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt; nay bà xác định tình 
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cảm vợ chồng không còn nên đề nghị Tòa án giải quyết cho bà được ly hôn với 

ông T và chịu cả án phí ly hôn sơ thẩm. 

Về con chung: Vợ chồng có 01 con là Lương Ngọc A, sinh ngày 02/4/1989; 

chị A đã trưởng thành nên bà không đề nghị Tòa án giải quyết.  

Về tài sản: Vợ chồng bà tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Do không có điều kiện về Việt Nam giải quyết việc ly hôn, bà B xin 

vắng mặt tại tất cả các buổi làm việc, đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và ủy 

quyền cho anh trai là ông Nguyễn Văn S thay bà giao nộp và nhận các văn bản 

tố tụng theo quy định pháp luật. 

Đơn xin ly hôn , đơn xin giải quyết vắng mặt và giấy ủy quyền của bà B 

đều có dấu xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. 

* Bị đơn (Ông Lương Văn T) trình bày: Về quan hệ vợ chồng cơ bản như

bà B đã khai. Theo ông, nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng chủ yếu là do vợ 

chồng lấy nhau khi chưa thực sự hiểu nhau, không có tình yêu nên trong cuộc 

sống vợ chồng có nhiều bất đồng về quan điểm sống, không ai quan tâm đến ai, 

thường xuyên cãi chửi nhau. Cuộc sống vợ chồng cứ như vậy trôi đi trong sự 

buồn tẻ và không có hạnh phúc. Mâu thuẫn vợ chồng càng trầm trọng sau khi bà 

B lao động ở Hàn Quốc được một vài năm, ông đề nghị bà về Việt Nam để chăm 

lo cho gia đình nhưng bà không đồng ý. Từ năm 2012 đến nay, vợ chồng không 

liên lạc với nhau. Nay ông cũng xác định tình cảm vợ chồng không còn nên đồng 

ý ly hôn theo yêu cầu của bà B. 

Về tài sản: Nhất trí theo yêu cầu của bà B, vợ chồng sẽ tự thỏa thuận và 

không yêu cầu tòa án giải quyết.  

Vợ chồng ông bà hiện không nợ ai và cũng không cho ai vay  nợ. 

Về con chung: Vợ chồng có một con chung như bà B đã khai. Do cháu 

đã trưởng thành và có khả năng lao động nên không đề nghị Tòa án giải quyết.  

Ông đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Việc 

chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Thư ký, HĐXX và những người tham gia tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về 

quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn xử cho bà B được ly hôn với ông T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và xem xét ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]. Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị B và ông 

Lương Văn T đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự  Tòa quyết định xét xử vắng mặt Nguyên đơn, Bị đơn. 
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Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thì bà B có ba ngày tháng năm sinh khác 

nhau, cụ thể: Theo giấy Chứng minh nhân dân, thể hiện sinh ngày 04/11/1962; 

Sổ Hộ khẩu gia đình thể hiện bà sinh ngày 01/01/1962; Hộ chiếu của bà lại thể 

hiện sinh ngày 09/5/1967. Tuy nhiên, UBND thị trấn P, thị xã C, tỉnh Hải 

Dương đã xác nhận: Nguyễn Thị B có 03 ngày tháng năm sinh nêu trên nhưng 

đều là một người; bản thân ông T và người được ủy quyền là ông Nguyễn Văn S 

(Anh ruột) cũng thừa nhận nội dung này là đúng. 

Tại đơn xin ly hôn và hộ chiếu của bà B nộp kèm theo đơn khởi kiện đều khai 

sinh năm 1967, nên chấp nhận năm sinh của nguyên đơn như đơn xin ly hôn thể 

hiện (sinh năm 1967). 

 [2]. Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị B và ông Lương Văn T kết hôn 

tự nguyện, và ngày 01/01/1982 đã đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn P (nay là 

phường P), thị xã C, tỉnh Hải Dương, là hôn nhân hợp pháp. Nguyên nhân dẫn 

đến việc ly hôn như ông bà khai; Do không tìm hiểu kỹ, lấy nhau mà không có 

tình yêu nên ngay từ khi về chung sống vợ chồng, ông bà không yêu thương, 

quan tâm chăm sóc cho nhau, có nhiều bất đồng về quan điểm sống. Từ năm 

2012 đến nay vợ chồng không còn liên lạc với nhau; cũng không có biện pháp 

nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng và đều xác nhận tình cảm vợ chồng không còn. 

Như vậy, tình trạng hôn nhân giữa hai người đã trầm trọng, đời sống chung 

không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nên chấp nhận thỏa 

thuận ly hôn của hai ông bà là phù hợp với quy định của Luật hôn nhân và gia 

đình. Đồng thời, để giải phóng tạo điều kiện cho các đương sự sớm ổn định cuộc 

sống,  

[3]. Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là Lương Ngọc A, sinh ngày 

02/4/1989. Do chị A đã trưởng thành, đương sự không yêu cầu, HĐXX không xét.  

[4]. Về tài sản: Vợ chồng thống nhất tự thỏa thuận, không yêu cầu tòa án 

giải quyết, vì vậy HĐXX không xem xét. 

 [5]. Về án phí: Chấp nhận sự tự nguyện của bà B chịu cả án phí ly hôn theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình; Điều 228, Điều 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn 

giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Về quan hệ vợ chồng: Xử cho bà Nguyễn Thị B được ly hôn ông

Lương Văn T. 

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị B phải chịu 300.000đ án phí sơ thẩm ly hôn,

được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số AB/2014/0004431 
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ngày 11/5/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương (đã thi hành xong án phí). 

3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, Bị đơn được quyền kháng cáo bản án

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm 

yết hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 Nguyễn Mạnh Cường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bán án số: 18/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 27/3/2017. 

V/v: "Ly hôn có yếu tố nước ngoài" 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Kế Nghiệp 

Hội thẩm nhân dân: Ông Thái Ngọc Minh 

Ông Đoàn Văn Tâm 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh - Cán bộ 

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Không 

tham gia. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử sơ thẩm vụ án thụ lý số: 12/2017/TLST-HNGĐ ngày 02 tháng 3 năm 2017 về 

việc "Xin ly hôn có yếu tố nước ngoài".  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 08/2017/QĐST-HNGĐ 

ngày 10 tháng 03 năm 2017 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Trương Hoàng S, sinh năm: 1964.

Địa chỉ: Đường C, p V, Tp.R, tỉnh Kiên Giang. 

* Bị đơn: Bà Lê Thị S, sinh năm 1970.

Nơi thường xuyên sinh sống: S, C, I, USA. 

Hộ khẩu thường trú: Đường N, phường V, Tp.R, tỉnh Kiên Giang. 

 (Ông Trương Hoàng S có mặt, bà Lê Thị S có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn xin ly hôn ngày 20 tháng 02 năm 2017 và tại phiên tòa sơ

thẩm nguyên đơn anh Trương Hoàng S trình bày: 

Anh và chị Lê Thị S chung sống với nhau từ năm 1999, anh chị đăng ký kết 

hôn và được  UBND phường L cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 19/8/1999, vào 

sổ đăng ký kết hôn số 105, quyển số 01 ngày 19/8/1999. 
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Vợ chồng chung sống hạnh phúc, nhưng từ năm 2008 đến nay chị Lê Thị S 

thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên vợ chồng ít liên lạc, không còn quan 

tâm, chăm sóc nhau. Anh nhận thấy cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và không 

thể kéo dài. Thời gian gần đây, anh đã chủ động liên lạc với chị Lê Thị S trao đổi 

về việc anh xin ly hôn và chị Lê Thị S đồng ý. Vì vậy, anh khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh xin được ly hôn với chị Lê Thị S. 

Về quan hệ con chung: Có một con chung tên Trương Hoàng T, sinh ngày 

07/11/2000. Hiện cháu T đang sống với mẹ tại Mỹ. Tại tờ tường trình ý kiến đề 

ngày 08/3/2017, cháu T sinh được sống với mẹ nên anh cũng đồng ý cho cháu tiếp 

tục được sống với mẹ. Anh Trương Hoàng S không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung và nợ chung: Không có, nên không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

* Bị đơn chị Lê Thị S có ý kiến bằng văn bản đồng ý ly hôn với anh Trương

Hoàng S và yêu cầu được nuôi cháu Trương Hoàng T đến tuổi trưởng thành, không 

yêu cầu anh Trương Hoàng S cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung, nợ chung 

không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.  Đồng thời, chị yêu cầu Tòa án có 

thẩm quyền giải quyết vắng mặt tại các phiên tòa và ủy quyền cho ông Hồ Thanh A 

nhận bản án của Tòa án cho bà. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ kiện và thẩm vấn đương sự 

công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Bị đơn chị Lê Thị S có đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại phiên 

tòa giải quyết việc ly hôn với nguyên đơn anh Trương Hoàng S, văn bản này được 

lập tại UBND phường L và được Chủ tịch UBND phường L chứng thực, nên đảm 

bảo về mặt pháp lý. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt bị đơn chị Lê Thị S. 

[2] Về nội dung vụ án: Hôn nhân giữa anh Trương Hoàng S và chị Lê Thị S 

đã tuân thủ đúng các điều kiện kết hôn và đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Do đó, căn cứ Điều 9 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì đây là hôn nhân hợp pháp. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Trương Hoàng S vẫn giữ nguyên yêu cầu xin 

được ly hôn với chị Lê Thị S. Theo anh Trương Hoàng S cho rằng, từ  năm 2008 

đến nay, vợ chồng đã ly thân và chị Lê Thị S thường xuyên sinh sống tại Mỹ, 

không liên lạc với anh, vợ chồng không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Anh nhận 
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thấy cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và không thể kéo dài nên anh xin ly hôn 

với chị Lê Thị S. 

 Về con chung, anh Trương Hoàng S xác nhận vợ chồng anh chị có một con 

chung tên Trương Hoàng T, sinh ngày 07/11/2000, hiện cháu T đang sinh sống với 

chị Lê Thị S tại Mỹ. 

 Tại bản tự khai đề ngày 27/02/2017, chị Lê Thị S thống nhất lời khai của 

anh Trương Hoàng S về quan hệ hôn nhân, con chung. Anh Trương Hoàng S xin ly 

hôn chị đồng ý và xin được tiếp tục nuôi cháu Trương Hoàng T đến tuổi trưởng 

thành theo như nguyện vọng của cháu, không yêu cầu anh Trương Hoàng S cấp 

dưỡng nuôi con.  

Hội đồng xét xử xét thấy, anh Trương Hoàng S và chị Lê Thị S sau khi kết 

hôn thời gian chung sống không lâu, thì chị Lê Thị S đã ly thân, chị Lê Thị S 

thường xuyên sống ở nước ngoài nên vợ chồng không có điều kiện để quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, quan hệ hôn nhân giữa anh Trương Hoàng S 

với chị Lê Thị S không đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 về tình nghĩa vợ chồng. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ để cho 

rằng hôn nhân giữa anh Trương Hoàng S và chị Lê Thị S lâm vào tình trạng trầm 

trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, 

hơn nữa cả hai người đều tự nguyện đồng ý ly hôn.  

Vì vậy, trong thảo luận nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận yêu 

cầu xin ly hôn của anh Trương Hoàng S đối với chị Lê Thị S. 

[3] Về con chung: Tại tờ trình bày ý kiến ngày 08/3/20017, cháu Trương 

Hoàng T có ý kiến: Cha mẹ ly hôn thì cháu xin được sống với mẹ. Tại phiên tòa sơ 

thẩm, anh Trương Hoàng S đồng ý theo yêu cầu của chị Suốt giao cháu Trương 

Hoàng T cho chị Lê Thị S tiếp tục nuôi dưỡng, không phải cấp dưỡng nuôi con nên 

HĐXX ghi nhận. 

[4] Về quan hệ tài sản chung, nợ chung: Không có, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[5] Về án phí: Áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

Anh Trương Hoàng S phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm, 

được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 227, Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm d khoản 1 

Điều 469 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;  

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Trương Hoàng S. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho anh Trương Hoàng S được ly hôn với chị Lê

Thị S. 

2. Về quan hệ con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của anh Trương Hoàng S

với chị Lê Thị S về việc giao cháu Trương Hoàng T, sinh ngày 07/11/2000 cho chị 

Lê Thị S trực tiếp nuôi dưỡng. Anh Trương Hoàng S không phải cấp dưỡng nuôi 

con. 

Anh Trương Hoàng S có quyền thăm nom con, không ai được cản trở anh 

Trương Hoàng S thực hiện quyền này. 

3. Về quan hệ tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu, nên Tòa án không

xem xét. 

4. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Anh Trương Hoàng S phải chịu

300.000 đồng tiền án phí sơ thẩm, được khấu trừ vào 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí sơ thẩm anh Trương Hoàng S đã nộp theo biên lai thu 

tiền án phí số 0009342 ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh K. 

B¸o cho đương sù biÕt cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n nµy trong thêi h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Riêng chị Lê Thị S có quyÒn kh¸ng c¸o trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án. 

Trêng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt 

Thi hµnh ¸n d©n sù th× ngêi ®îc thi hµnh ¸n d©n sù, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù 

cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ cìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt Thi hµnh 

¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt Thi 

hµnh ¸n d©n sù./. 

 Nơi nhận:    TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- TAND cấp cao Tp. HCM;   THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Kiên Giang;

- THA dân sự tỉnh Kiên Giang;  (Đã ký, đóng dấu)      

- UBND tỉnh Kiên Giang;   

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    Võ Kế Nghiệp       
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 15/2017/HNGĐ-ST 

Ngày       : 18-7-2017 
V/v xin ly hôn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Hữu Nhân  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đinh Thị Minh

2. Bà Nguyễn Thị Tường Vi

      - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng không tham gia phiên 

tòa.  

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 09/2017/TLST-

HNGĐ ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc “Xin ly hôn”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2017/QĐST-DS ngày 04/7/2017 

và Thông báo số 459/TB-TA ngày 11/7/2017 về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm vụ án hôn nhân và gia đình, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Ngô Tấn Đ, sinh năm: 1968; cư trú tại: Số 333, thôn K, 

xã B, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. (Có mặt). 

- Bị đơn:  Bà Đỗ Thị Mai T, sinh năm: 1974; cư trú tại: 610 B T N, L, VA, 

20176, Hoa Kỳ. (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện xin ly hôn ngày 05/5/2017, bản tự khai và tại phiên 

tòa hôm nay, nguyên đơn ông Ngô Tấn Đ trình bày:  

* Về quan hệ hôn nhân:

Ông và bà T kết hôn với nhau vào năm 1991 tại Ủy ban nhân dân xã B, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Việc kết hôn là hoàn toàn tự nguyện, sau khi kết hôn 

có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán Việt Nam tại Nhà thờ K, xã B, huyện 

Đ, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi kết hôn vợ chồng sống tại thôn K, xã B, huyện Đ, 

tỉnh Lâm Đồng, vợ chồng hạnh phúc đến năm 2007 thì phát sinh mâu thuẫn, 
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nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, không hiểu 

nhau, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng đã có thời gian hàn gắn 

nhưng không có kết quả. Hiện nay bà T đang định kỳ tại Hoa Kỳ, vợ chồng 

không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ khi nào cần đến ký giấy tờ thì vợ chồng 

mới liên lạc để thực hiện ký các giấy tờ theo yêu cầu của các bên. Bà T chuyển 

đến định cư tại Hoa Kỳ vào khoảng tháng 3/2017. 

Hiện tình cảm vợ chồng không còn, vợ chồng đã sống ly thân từ tháng 

3/2017, mục đích hôn nhân không đạt được nên ông Đ đề nghị được ly hôn với 

bà T. 

* Về con chung: Vợ chồng có 01 người con chung là Ngô Thị Mai L, sinh

ngày: 21/3/1992, hiện cháu L đang học tập và sống cùng mẹ tại Hoa Kỳ. Hiện 

nay con chung đã trưởng thành nên ông Đ không yêu cầu giải quyết về vấn đề 

con chung. 

* Về tài sản chung: Vợ chồng thỏa thuận tự giải quyết, không yêu

cầu Tòa án giải quyết. 

* Về nợ chung: Vợ chồng không có nợ chung nên không yêu cầu Tòa án

giải quyết. 

Theo bản tự khai ngày 01/6/2017 của bị đơn bà Đỗ Thị Mai T, có xác nhận 

của Đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Washington 

D.C., Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thì: 

Bà T thống nhất với lời trình bày của ông Đ về quan hệ hôn nhân, con 

chung, tài sản chung, nợ chung. Nay ông Đ xin ly hôn thì bà T cũng đồng ý ly 

hôn với ông Đ và yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà T được ly hôn với ông Đ. 

Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý xa xôi, bà T không thể đến Tòa án theo giấy 

triệu tập, nên bà T đề nghị Tòa án cho bà T được hòa giải, xét xử vắng mặt tại 

các cấp Tòa án. 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành hòa giải nhưng không được 

do bị đơn bà T vắng mặt. 

Tại phiên tòa hôm nay, ông Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện về việc xin 

được ly hôn đối với bà T. Về con chung, tài sản chung, nợ chung ông Đ đều 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

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; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; các quy định của pháp 

luật. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà T hiện đang định 

cư tại Hoa Kỳ. Bà T có đơn xin xét xử vắng mặt và được Đại sứ quán Nước 

CHXHCN Việt Nam tại Washington D.C Hợp chúng quốc Hoa Kỳ xác nhận 

vào ngày 01/6/2017 (bút lục số 17,18). Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 
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Điều 227, khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 để tiến hành xét 

xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về thẩm quyền và quan hệ tranh chấp: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

bị đơn bà T hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, nguyên đơn ông Đ có đơn xin ly hôn 

với bà T và bà T cũng đồng ý ly hôn với ông Đ. Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 28, 

khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án xác 

định quan hệ tranh chấp là “Xin ly hôn” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

[3] Về nội dung: Ông Đ và bà T kết hôn với nhau trên cơ sở tự nguyện, có 

đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam vào ngày 18/10/1991 tại 

Uỷ ban nhân dân xã B, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (bút lục số 08). Hai bên có tổ 

chức lễ cưới theo phong tục tập quán Việt Nam. Sau khi kết hôn, vợ chồng sống 

hạnh phúc đến năm 2007 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do 

vợ chồng bất đồng quan điểm sống, không hiểu nhau, cuộc sống hôn nhân 

không hạnh phúc, vợ chồng đã có thời gian hàn gắn nhưng không có kết quả, bà 

T đã chuyển đi định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/2017 đến nay. Hiện tình cảm vợ 

chồng không còn, vợ chồng đã sống ly thân từ tháng 3/2017, mục đích hôn nhân 

không đạt được nên ông Đ đề nghị được ly hôn với bà T. 

[4] Theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình thì: “Vợ chồng có 

nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; 

cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Vợ chồng có nghĩa 

vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do 

yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác”. 

[5] Đối chiếu với lời trình bày của ông Đ và bà T thì mâu thuẫn đã trầm 

trọng, vợ chồng không còn yêu thương, quan tâm gì đến nhau nữa, vi phạm 

nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình 

trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân 

không đạt được. Do vậy căn cứ Điều 51, Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, 

chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của ông Đ là có căn cứ và phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

[6] Về con chung: Ông Đ, bà T có 01 người con chung là cháu Ngô Thị Mai 

L, sinh ngày: 21/3/1992, hiện cháu L đang học tập và sống cùng mẹ tại Hoa Kỳ. 

Hiện nay cháu L đã trưởng thành nên ông Đ, bà T đều không yêu cầu giải quyết. 

Do vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về tài sản chung, nợ chung: Ông Đ và bà T đều không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. Do vậy Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

[8] Về án phí: Ông Đ phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 19, 51, 53, 54, 56, 57, 123, 124, 127 Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37 

Điều 37, 147, 226, 227, 228, 469, 478, 479 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14  ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Tấn Đ, về việc “Xin ly hôn”

đối với bà Đỗ Thị Mai T. 

- Ông Ngô Tấn Đ được ly hôn với bà Đỗ Thị Mai T. 

- Về con chung: Ông Đ, bà T có 01 người con chung là cháu Ngô Thị Mai 

L, sinh ngày: 21/3/1992, hiện cháu L đang học tập và sống cùng mẹ tại Hoa Kỳ. 

Hiện nay cháu L đã trưởng thành nên ông Đ, bà T đều không yêu cầu giải quyết. 

Do vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Về tài sản chung, nợ chung: Ông Đ và bà T đều không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. Do vậy Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

2. Về án phí: Ông Ngô Tấn Đ phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn

đồng) án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 

đồng, ông Đ đã nộp tạm ứng án phí, theo biên lai thu số 0002858 ngày 

22/6/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Ông Ngô Tấn Đ đã nộp 

đủ tiền án phí. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 18/7/2017), ông Ngô 

Tấn Đ có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Riêng bà Đỗ Thị Mai T vắng mặt tại phiên 

tòa thì thời hạn kháng cáo là 01 (một) tháng, kể từ ngày bản án, quyết định được 

tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án, quyết định được niêm yết hợp lệ theo 

quy định của pháp luật.  

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Các đương sự; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Lưu án văn, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Bùi Hữu Nhân 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: . . . /2017/DSPT 

Ngày 31/3/2017 

V/v Tranh chấp về HN & GĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông  Lê Quốc Huy   

Các Hội Thẩm nhân dân:  

1. Ông Lương Thường Tín

2. Bà Trịnh Thị Kim Phương

- Thư ký phiên toà: Bà Đào Thị Thu Hương – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Hưng Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Anh - Kiểm sát viên 

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 10/2016/TLST – HNGĐ ngày 04/11/2016 

về tranh chấp về hôn nhân và gia đình.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2017/QĐST- HNGĐ ngày 16 

tháng 02 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1988. Quê quán và chỗ

ở hiện tại: thôn Đỗ H, xã Quang V, huyện A, tỉnh Hưng Yên. Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: thôn Nhân L, xã Nguyễn T, huyện A, tỉnh Hưng Yên (có mặt). 

2. Bị đơn: Anh Lê Đỉnh N, sinh năm 1973. Quê quán và đăng ký HKTT:

Thôn Nhân L, xã Nguyễn T, huyện A, tỉnh Hưng Yên. Hiện đang lao động tại 

Hàn Quốc và cư trú bất hợp pháp (vắng mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: + Ông Lê Công T, sinh năm

1944 và bà Ngô Thị Q, sinh năm 1943 là bố mẹ anh Núi. Trú tại: Thôn Nhân L, 

xã Nguyễn T, huyện A, tỉnh Hưng Yên (đều có mặt). 

+ Cháu Lê Thị Ngọc A, sinh ngày 27/6/2008 là con chung của anh N và 

chị T, hiện đang ở cùng với ông Lê Công T và bà Ngô Thị Q. Trú tại: thôn 

Nhân L, xã Nguyễn T, huyện A, tỉnh Hưng Yên (có mặt).  
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Người đại diện hợp pháp của cháu Lê Thị Ngọc A: Chị Nguyễn Thị Thu 

T, sinh năm 1988 là mẹ của cháu Ngọc A. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Chị Nguyễn Thị Thu T và anh Lê Đỉnh N kết hôn tự nguyện, có tìm hiểu 

nhau trong khoảng thời gian ngắn, đăng ký kết hôn tại UBND xã Nguyễn T 

ngày 30/9/2007 và tổ chức lễ cưới theo phong tục truyền thống ở địa phương. 

Sau khi cưới chị T về ngay nhà anh N chung sống cùng gia đình chồng tại thôn 

Nhân L, xã Nguyễn T.  

Theo chị T thì sau khi cưới được 2 ngày, anh N nói với chị T là đang làm 

thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, lúc đó chị T mới biết và muốn phản 

ứng cũng không được, buộc chị phải chấp nhận. Ngày 01/11/2007 anh N xuất 

cảnh đi lao động tại Hàn Quốc, thời hạn là 3 năm và được gia hạn thêm 2 năm. 

Cũng trong thời gian này thì chị T đã có thai, đến ngày 27/6/2008 chị T sinh 

cháu Lê Thị Ngọc A. Thời gian anh N mới đi nước ngoài vợ chồng thường 

xuyên liên lạc với nhau, tình cảm vợ chồng bình thường. Tháng 4/2010 anh N về 

phép khoảng 20 ngày, sau đó trở lại Hàn Quốc làm việc và ở lại Hàn Quốc từ đó 

đến nay chưa về thăm vợ con lần nào. Sau khi hết hạn hợp đồng anh N không về 

Việt Nam mà bỏ ra ngoài làm ăn và cư trú bất hợp pháp, tình cảm vợ chồng bắt 

đầu lạnh nhạt dần, chị T luôn là người chủ động liên lạc với anh N và chỉ nói 

chuyện được dăm ba câu là anh N ngắt máy, gần đây anh N thậm chí còn chặn 

số điện thoại của chị T hoặc chị T gọi anh N cũng không nghe. Về mặt kinh tế từ 

khi anh N đi nước ngoài đến nay chưa bao giờ anh N gửi tiền trực tiếp về cho 

chị T nhận. Anh N thường gửi tiền về cho em gái là chị Lê Thị H ở thị trấn A 

nhận, mỗi tháng chị H đưa lại cho chị T 2.000.000đ để mẹ con sinh hoạt, khi nào 

có việc gì cần chi tiêu thì chị T phải gọi điện sang cho anh N, rồi anh N gọi điện 

về cho em gái mới lấy được tiền. Chị T nhận thấy cuộc sống vợ chồng giữa chị 

với anh N không có tương lai, hạnh phúc; vợ chồng không có sự tin tưởng, gắn 

bó, chia sẻ trách nhiệm, tình cảm với nhau. Do đó, chị T đề nghị Tòa án giải 

quyết cho chị và anh N ly hôn. 

Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng thông qua gia 

đình bố mẹ anh N ở quê để gửi cho anh N. Anh N đã nhận được các văn bản tố 

tụng của Tòa án và có đơn trình bày gửi về cho Tòa án nhất trí ly hôn với chị T 

và đề nghị Tòa án giải quyết, xét xử vụ án vắng mặt. 

Ông Lê Công T và Ngô Thị Q là bố mẹ anh N trình bày, về thời gian kết 

hôn và quá trình chung sống giữa chị T và anh N như chị T đã trình bày là đúng. 

Trong thời gian anh N ở nước ngoài, anh N và chị T liên lạc với nhau như thế 

nào thì ông bà không rõ. Gia đình anh N cũng xác nhận việc anh N gửi tiền sinh 

hoạt hàng tháng như chị T trình bày là đúng. Ngoài ra, anh N còn gửi tiền về cho 

chị T ăn học, mua sắm và các khoản chi phí khác. Thời gian gần đây chị T 

thường hay kiếm cớ gây sự với ông bà, mục đích là để chia tay với anh N và bỏ 

về ở nhà bố mẹ đẻ từ đầu tháng 9/2016 đến nay. Khi gia đình nhận được thông 

báo thụ lý vụ án của Tòa án gửi cho anh N, gia đình đã liên hệ và thông báo cho 
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anh N biết. Quan điểm của anh N nhất trí ly hôn với chị T và anh N đã có văn 

bản trình bày ý kiến gửi cho Tòa án. Do hiện nay anh N đang cư trú bất hợp 

pháp ở Hàn Quốc nên gia đình không cung cấp được địa chỉ của anh N. Anh N 

vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình qua điện thoại và internet. Quan điểm 

của ông T và bà Q nhất trí đề nghị Tòa án giải quyết cho chị T và anh N ly hôn 

để giải phóng cho cả hai. Ông T bà Q nhận trách nhiệm gửi các văn bản tố tụng 

của Tòa án cho anh N.  

Về con chung: Chị T và anh N có 01 con chung là cháu Lê Thị Ngọc A, 

sinh ngày 27/6/2008, cháu Ngọc A hiện tại lúc thì ở với ông bà nội, lúc cháu về 

ở với mẹ tại nhà ông bà ngoại. Lời khai của cháu Ngọc A trong quá trình Tòa án 

thu thập chứng cứ muốn được ở cùng với ông bà nội. Chị T cũng muốn được 

nuôi dưỡng con chung, tuy nhiên chị T cũng chiều theo nguyện vọng của con, 

nhất trí để cho ông bà nội được nuôi cháu. Quan điểm anh N và ông T, bà Q 

cũng đề nghị Tòa án giải quyết giao cho anh N được nuôi con, trong thời gian 

anh N ở nước ngoài, ông T bà Q sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng cháu Ngọc A và 

tự nguyện không yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con.     

Về tài sản: Cả chị T và anh N đều xác định không có tài sản chung, không 

vay nợ ai nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa: Chị T giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn anh N. Chị T đề nghị 

Tòa án giải quyết cho chị được nuôi con và tự nguyện không yêu cầu anh N cấp 

dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chị T không yêu cầu Tòa án giải quyết. Ông 

T, bà Q đề nghị Tòa án xem xét cho anh N được nuôi con, ông bà sẽ thay anh N 

để chăm sóc cháu Ngọc A trong thời gian anh N ở nước ngoài và tự nguyện 

không yêu cầu chị T cấp dưỡng cho cháu Ngọc A. Cháu Ngọc A không trả lời 

về nguyện vọng của mình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu quan điểm về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, HĐXX và Thư ký trong quá 

trình giải quyết vụ án, từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa đã thực hiện đúng, đầy 

đủ các quy định của pháp luật tố tụng. Các đương sự đã chấp hành đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. Về nội dung vụ án, VKS đề nghị áp dụng 

Điều 56, Điều 81, Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình. Xử cho chị Nguyễn Thị 

Thu T và anh Lê Đỉnh N ly hôn. Về con chung, giao cho chị T nuôi dưỡng cháu 

Ngọc A. Chấp nhận sự tự nguyện của chị T không yêu cầu anh N cấp dưỡng 

nuôi con chung.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về quan hệ hôn nhân: Chị T và anh N kết hôn tự nguyện, có đăng ký 

kết hôn tại UBND xã Nguyễn T, huyện A. Do đó, quan hệ hôn nhân giữa chị T 

và anh N là hợp pháp. Nay chị T có yêu cầu xin ly hôn sẽ áp dụng luật hôn nhân 

và gia đình để giải quyết theo thủ tục chung. 

Căn cứ lời khai của các đương sự và văn bản trả lời của Cục quản lý Xuất 

nhập cảnh – Bộ Công an, có đủ căn cứ kết luận: Anh N xuất cảnh đi lao động tại 
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Hàn Quốc từ ngày 01/11/2007. Tháng 10/2010 anh N về nước 1 lần rồi trở lại 

Hàn Quốc làm việc, từ đó đến nay chưa nhập cảnh vào Việt Nam.  

Hiện tại, anh N đang làm ăn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nên 

không cung cấp địa chỉ cụ thể cho Tòa án. Tòa án đã gửi các văn bản tố tụng 

thông qua bố mẹ anh N nhận và thông báo lại cho anh N biết. Anh N đã nhận 

được các văn bản tố tụng của Tòa án và viết đơn trình bày quan điểm của mình 

gửi về cho Tòa án. Tại bản kết luận số 113/PC54 ngày 28/3/2017 của Phòng 

KTHS Công an tỉnh Hưng Yên kết luận: Chữ viết, chữ ký của anh Lê Đỉnh N 

trong Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính), Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của 

UBND xã Nguyễn Trãi) với chữ ký cùng tên, chữ viết trong Đơn đề nghị về việc 

thụ lý vụ án ngày 15/11/2016 và Đơn đề nghị ngày 13/02/2017 là của cùng một 

người viết, ký ra. Như vậy, các tài liệu anh N gửi về cho Tòa án là nguồn chứng 

cứ để giải quyết vụ án. 

Về nguyên nhân dẫn đến ly hôn, mỗi bên đều có lời khai khác nhau. Theo 

chị T thì nguyên nhân mâu thuẫn xác định từ khi anh N hết hạn hợp đồng vợ 

chồng ít liên lạc với nhau, thường chỉ có chị T chủ động liên lạc với anh N và 

chỉ nói chuyện được dăm ba câu là anh N ngắt máy, gần đây anh N thậm chí còn 

chặn số điện thoại của chị T hoặc chị T gọi anh N cũng không nghe. Về mặt 

kinh tế từ khi anh N đi nước ngoài đến nay chưa bao giờ anh N gửi tiền trực tiếp 

về cho chị T nhận. Anh N thường gửi tiền về cho em gái là chị Lê Thị H ở thị 

trấn A nhận, mỗi tháng chị H đưa lại cho chị T 2.000.000đ để mẹ con sinh hoạt, 

khi nào có việc gì cần chi tiêu thì chị T phải gọi điện sang cho anh N, rồi anh N 

gọi điện về cho em gái mới lấy được tiền. Anh N trình bày: Trong thời gian hôn 

nhân vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và đến nay vợ chồng không 

còn tình cảm với nhau nữa. Ông T, bà Q cung cấp: Thời gian gần đây chị T 

thường hay kiếm cớ gây sự với ông bà, mục đích là để chia tay với anh N và chị 

T đã về ở nhà bố mẹ đẻ từ đầu tháng 9/2016 đến nay. Ông T bà Q cũng xác nhận 

việc anh N gửi tiền sinh hoạt hàng tháng như chị T trình bày là đúng. Ngoài ra, 

anh N còn gửi tiền về cho chị T ăn học, mua sắm và các khoản chi phí khác. Về 

nguyên nhân mâu thuẫn như các bên cung cấp đều không thể kiểm chứng được. 

Tuy nhiên, các chứng cứ đã thể hiện trong thời gian hôn nhân chị T và anh N đã 

không có sự tin tưởng lẫn nhau, vợ chồng không có sự gắn kết, chia sẻ với nhau 

cả về tình cảm và kinh tế. Đến nay các bên không còn mong muốn tiếp tục 

chung sống với nhau nữa. Chứng tỏ mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, mục 

đích hôn nhân không đạt được. Nay chị T xin ly hôn, anh N cũng nhất trí. Do 

vậy, cần giải quyết cho chị T và anh N ly hôn là phù hợp với quy định tại Điều 

56 Luật hôn nhân và gia đình. 

[2] Về con chung: Chị T và anh N có 01 con chung là cháu Lê Thị Ngọc A 

sinh ngày 27/6/2008. Cháu Ngọc A hiện nay có ngày ở cùng với ông Lê Công T 

và bà Ngô Thị Q, có ngày ở với chị T. Cả chị T, anh N và ông T, bà Q đều có 

nguyện vọng được nuôi cháu Ngọc A. Trong quá trình giải quyết vụ án, cháu 

Ngọc A có nguyện vọng muốn được ở cùng với ông bà nội. Do đó, giữa chị T 

với ông T bà Q đã có thỏa thuận ông T bà Q được tiếp tục nuôi dưỡng cháu 
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Ngọc A. Tại phiên tòa, chị T tha thiết xin được nuôi con. Ông T, bà Q cũng đề 

nghị được nuôi cháu Ngọc A, còn cháu Ngọc A không bày tỏ nguyện vọng của 

mình. 

Khoản 2, 3 Điều 69 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: Cha mẹ có 

nghĩa vụ và quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp 

pháp của con chưa thành niên… giám hộ hoặc đại diện cho con chưa thành 

niên. Khoản 3 Điều 70 Luật hôn nhân gia đình quy định: Con chưa thành niên 

có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm 

sóc. Khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân gia đình quy định: Khi ly hôn bố mẹ có 

quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con… trường hợp không thỏa thuận 

được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào 

quyền lợi mọi mặt của con. Khoản 4 Điều 84 Luật hôn nhân gia đình quy định: 

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi 

con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật 

dân sự. Căn cứ các quy định trên thì hiện tại anh N đang làm ăn và cư trú tại 

Hàn Quốc nên không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng chăm sóc 

và giám hộ cho con chung. Đối với thỏa thuận giữa chị T với bà Q không phù 

hợp với các quy định của Luật hôn nhân và gia đình như đã trích dẫn ở trên nên 

không được chấp nhận. Vì vậy, cần giao cho chị T nuôi dưỡng con chung mới 

bảo đảm đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của con chung, cũng như nghĩa vụ và 

quyền của bố mẹ theo quy định của pháp luật. Chấp nhận sự tự nguyện của chị T 

không yêu cầu anh N cấp dưỡng nuôi con. Anh N có quyền được thăm nom con 

chung và quyền được yêu cầu thay đổi nuôi con sau ly hôn theo quy định của 

pháp luật. 

[3] Tài sản: Chị T và anh N đều xác định vợ chồng không có tài sản chung, 

không vay nợ ai nên không đặt ra để xem xét, giải quyết. 

[4] Về án phí: Chị T phải chịu án phí sơ thẩm ly hôn theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 56, Điều 69, Điều 70, Điều 81, Điều 82 Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014. Điểm a khoản 1 Điều 37; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Khoản 1 Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí Tòa án.  

1- Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Nguyễn Thị Thu T và anh Lê Đỉnh N 

ly hôn. 

2- Con chung: Giao cho chị T được nuôi dưỡng cháu Lê Thị Ngọc A, sinh 

ngày 27/6/2008 là con chung của chị T và anh N cho tới khi cháu Ngọc A đủ 18 

tuổi. Chấp nhận sự tự nguyện của chị T không yêu cầu anh N cấp dưỡng nuôi 

con chung. Anh N có quyền thăm nom, chăm sóc con chung và quyền thay đổi 

nuôi con sau ly hôn theo quy định của pháp luật. Hiện tại cháu Ngọc A đang ở 
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cùng với ông bà nội là ông Lê Công T và bà Ngô Thị Q. Ông T và bà Q có nghĩa 

vụ thực hiện theo quyết định này. 

3- Về tài sản: Cả chị T, anh N đều xác định vợ chồng không có tài sản 

chung và không có nợ chung nên không đặt ra để xem xét, giải quyết. 

4- Về án phí: Chị Nguyễn Thị Thu T phải chịu 200.000đồng án phí sơ thẩm 

ly hôn, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng, theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000056 ngày 03/11/2016 của Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Hưng Yên. Chị T đã nộp đủ án phí sơ thẩm ly hôn. 

5- Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, thời hạn kháng cáo 

của những người có mặt tại phiên tòa tính từ ngày tuyên án, thời hạn kháng cáo 

của người vắng mặt tính từ ngày bản án được tống đạt hoặc được niêm yết hợp 

lệ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thoả 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 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. 

Các Hội thẩm nhân dân 

Lương Thường Tín - Trịnh Thị Kim Phương 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Lê Quốc Huy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Bản án số : 83/2017/HNGĐ-ST 

Ngày : 21 - 8 - 2017 
V/v tranh chấp ly hôn giữa 

anh H và chị T. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Minh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Thành Biên; 

Bà Đỗ Thị Thanh Tú. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hương - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số : 77/2017/TLST-HNGĐ ngày 21 tháng 6 
năm 2017 về tranh chấp ly hôn, về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 1314/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 07 tháng 8 năm 

2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Đinh Văn H, sinh năm 1976; cư trú tại: Thôn LV, xã DQ, 

huyện TN, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Bị đơn: Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1985; nơi ĐKHKTT: Thôn LV, xã DQ, 

huyện TN, thành phố Hải Phòng; cư trú tại: CN; vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn xin ly hôn nộp ngày 12/6/2017 và các văn bản khác, nguyên đơn 

là Anh Đinh Văn H trình bày: Anh H và chị T kết hôn do tự nguyện và có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã DQ, huyện TN, thành phố Hải Phòng năm 2005. 

Quá trình chung sống vợ chồng hòa thuận nhưng đến tháng 6/2013 thì quan hệ vợ 

chồng phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là do tính cách hai bên không còn 

phù hợp, bất đồng quan điểm trong việc phát triển kinh tế gia đình nên thường xảy 

ra xích mích. Gia đình, người thân đã hòa giải mâu thuẫn vợ chồng nhưng không 

có kết quả. Do mâu thuẫn vợ chồng không thể khắc phục nên kể từ tháng 02/2014, 
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anh H và chị T đã sống ly thân. Nay nhận thấy tình cảm đối với chị T không còn, 

mâu thuẫn vợ chồng không còn khả năng khắc phục nên anh H yêu cầu được ly 

hôn với chị T. 

Tại đơn đề nghị, bản tự khai ngày 23/5/2017 (đã được hợp pháp hóa lãnh sự) 

Chị Hoàng Thị T xác nhận mối quan hệ giữa chị T và anh H được xác lập như anh 

H trình bày. Quá trình chung sống giữa chị T và anh H hòa thuận được khoảng 08 

năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là do tính cách hai bên không 

phù hợp, bất đồng quan điểm sống và bất đồng quan điểm trong việc phát triển 

kinh tế gia đình. Do mâu thuẫn vợ chồng không khắc phục được nên chị T và anh 

H đã sống ly thân từ đầu năm 2014 cho đến nay. Nay nhận tình cảm đối với anh H 

không còn nên chị T đồng ý với yêu cầu ly hôn của anh H. 

Về quan hệ nuôi con: Anh H và chị T xác nhận quá trình chung sống có ba 

con chung là Đinh Thị TT, sinh ngày 16/6/2006; Đinh Thị TA, sinh ngày 

21/12/2010 và Đinh TK, sinh ngày 27/5/2013. Hiện tại, chị T làm việc tại Hồng 

Kông, còn anh H làm nghề tàu biển, thường xuyên vắng nhà nên các con chung 

của anh H chị T được bà Nguyễn Thị D (là mẹ đẻ chị T) chăm sóc. Hàng tháng chị 

T gửi tiền về để bà ngoại chăm sóc các con chung. Nay ly hôn, anh H chị T thống 

nhất để chị T trực tiếp nuôi cả ba con chung vì công việc của anh H thường xuyên 

đi xa, không có điều kiện chăm nuôi con. Về tiền cấp dưỡng nuôi con chung anh H 

và chị T thống nhất tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án gải quyết. 

Về quan hệ tài sản: Anh H và chị T thống nhất trình bày, tự thỏa thuận, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Anh H vắng mặt và có đơn đề trình bày vì lý do công việc không thể có mặt 

tại phiên tòa nên đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt, anh H cam kết vẫn giữ nguyên 

quan điểm về yêu cầu xin ly hôn, việc nuôi con chung; đóng góp tiền cấp dưỡng 

nuôi con chung; về tài sản chung như đã trình bày tại đơn khởi kiện và bản tự khai. 

Chị T vắng mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt, cam kết không 

kháng cáo bản án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quan hệ tranh chấp của vụ án về việc ly hôn, nuôi 

con, chia tài sản khi ly hôn quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 37 và điểm b khoản 1 Điều 39, Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.  

[2] Do điều kiện ở xa, không thể có mặt trong thời gian Tòa án giải quyết vụ 

án, chị T có đơn đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải vụ án và xét xử vắng 

mặt. Anh H cũng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt vì lý do công việc không 

thể có mặt tại phiên tòa. Đề nghị của anh H, chị T phù hợp với quy định tại khoản 
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1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận xét xử vụ 

án vắng mặt anh H, chị T. 

[3] Về yêu cầu của đương sự: 

Về quan hệ hôn nhân: Anh H và chị T kết hôn do tự nguyện và có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã DQ, huyện TN, thành phố Hải Phòng năm 2005 

nên là hôn nhân hợp pháp. Quá trình chung sống, anh H và chị T chung sống hòa 

thuận, hạnh phúc trong khoảng 08 năm đầu thì quan hệ vợ chồng phát sinh mâu 

thuẫn. Nguyên nhân chính là do quan điểm sống và tính cách hai bên không còn 

phù hợp. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Nay anh H chị T nhận thấy tình cảm 

vợ chồng không còn, mâu thuẫn vợ chồng không còn khả năng khắc phục và đã 

sống ly thân nên anh H và chị T đều thống nhất yêu cầu xin ly hôn. Hội đồng xét 

xử xét thấy đề nghị của anh H và chị T là tự nguyện; phù hợp với tình trạng thực tế 

gia đình anh H và chị T và phù hợp với quy định tại Điều 51 và khoản 1 Điều 56 

của Luật Hôn nhân và Gia đình nên chấp nhận. 

Về quan hệ nuôi con: Anh H và chị T xác nhận có ba con chung như nêu 

trên. Xét thấy quan điểm của anh H và chị T thống nhất về việc nuôi con chung sau 

khi ly hôn, phù hợp với nguyện vọng của con chung, phù hợp với điều kiện hiện tại 

của các đương sự và phù hợp với quy định tại Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia 

đình nên chấp nhận. 

Việc cấp dưỡng nuôi con chung, anh H và chị T thống nhất tự thỏa thuận, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Anh H có quyền, nghĩa vụ thăm nom con nhưng không được lạm dụng việc 

này để gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con - Điều 82 của Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Về quan hệ tài sản: Anh H và chị T thống nhất tự thỏa thuận, không có yêu 

cầu nên không đặt ra vấn đề giải quyết. 

[4] Về án phí sơ thẩm: Anh H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81 và Điều 82 của Luật Hôn 

nhân và Gia đình. 

 Căn cứ vào Điều 146; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a 

khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho Anh Đinh Văn H được ly hôn với Chị

Hoàng Thị T. 
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2. Về quan hệ nuôi con: Xử giao con chung là Đinh Thị TT, sinh ngày

16/6/2006; Đinh Thị TA, sinh ngày 21/12/2010 và Đinh TK, sinh ngày 27/5/2013 

cho Chị Hoàng Thị T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự 

thay đổi khác theo quy định của pháp luật. 

Về tiền cấp dưỡng nuôi con chung anh H và chị T thống nhất tự thỏa thuận, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Anh H có quyền thăm nom con, chị T không được cản trở anh H thực hiện 

quyền này. Anh H không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh 

hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 

3. Về quan hệ tài sản: Anh H và chị T không yêu cầu nên không đặt ra vấn

đề giải quyết. 

4. Về án phí sơ thẩm: Anh Đinh Văn H phải chịu tiền án phí ly hôn sơ thẩm

là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng ) được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí là 

300.000 đồng theo Biên lai thu số 3835 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Cục thi 

hành án dân sự thành phố Hải Phòng . Anh Đinh Văn H đã nộp đủ án phí ly hôn sơ 

thẩm.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, Anh Đinh Văn H có 

quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao.  

Trong thời haṇ 01 tháng (Một tháng) kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ , 

Chị Hoàng Thị T có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao./.  

Trường hợp bản án 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 

thoả 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. 

Nơi nhận: 
- VKSND TP Hải Phòng; 

- THADS TP Hải Phòng; 

- UBND xã DQ; 

- Đương sự (để thi hành); 

- Lưu TDS, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Trần Minh Phƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH NGHỆ AN 

Bản án số: 59/2016/HNGĐ-ST 

Ngày: 30/9/2016 

V/v Tranh chấp hôn nhân và gia đình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Phấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Huy Lợi và ông Trần Đình Đường 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Xuân - Cán bộ Tòa án nhân dân 

tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Văn Hòa, chức vụ Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 44/2016/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 5 năm 

2016 về việc “Tranh chấp Hôn nhân và Gia đình”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 51/2016/QĐST ngày 24/8/2016 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Chị Đậu Thị H, sinh năm 1992. Địa chỉ; Xóm 16, xã S, huyện Y,

tỉnh Nghệ An. Có mặt. Người đại diện theo ủy quyền cho chị H: Chị Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1987. Địa chỉ, Văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự - Đoàn luật sư Nghệ An. Có 

mặt.

* Bị đơn: Anh Trần Khắc T, sinh năm 1985. Hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên

bang Đức. Nơi ĐKHKTT trước khi xuất cảnh: Xã V, huyện Y, tỉnh Nghệ An. Đề nghị 

xét xử vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Khắc Đ, sinh năm 1956 và bà

Thái Thị K, sinh năm 1961 (Bố, mẹ anh T). Địa chỉ; xóm 6, xã V, huyện Y, tỉnh Nghệ 

An. Bà K, ông Đ đều vắng mặt. Người đại diện theo ủy quyền cho ông Đ: Chị Trần Thị 

T, sinh năm 1985 (Con ông Đ). Địa chỉ: xóm 6, xã V, huyện Y, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

 Trong đơn xin ly hôn đề ngày 22/3/2016, lời khai, hòa giải và tại phiên tòa chị Đậu 

Thị H, người đại diện theo uỷ quyền cho chị H trình bày: Chị và anh Trần Khắc T kết 

hôn với nhau trên cơ sở tự nguyện tìm hiểu, có đăng ký kết hôn ngày 12/3/2012 tại Ủy 

ban nhân dân xã V, huyện Y.  Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống với nhau được một 

thời gian ngắn, rồi anh T sang Cộng hòa liên bang Đức thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên 

nhân mâu thuẫn trước tiên là giữa mẹ chồng nàng dâu, sau đó anh T ít quan tâm và ngày 

càng xa lánh, không quan tâm đến vợ con nữa, nên năm 2014 chị H đem con về bên 

ngoại ở và hai người sống ly thân, không quan tâm đến nhau kể cả vật chất lẫn tinh thần. 

Nay chị H thấy tình cảm vợ chồng không còn yêu thương nhau nữa, mâu thuẫn đã trầm 
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trọng, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy chị yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị 

được ly hôn với anh T. 

- Về con chung: Chị và anh Trần Khắc T có một con chung là cháu Trần Khắc 

Việt Anh, sinh ngày 23/3/2012. Khi mâu thuẫn vợ chồng, chị H đem cháu về cùng ở bên 

ngoại, nhưng tháng 11/2014 Bà K là bà nội cháu sang đem về nuôi, nên hiện cháu đang ở 

với ông bà nội là ông Trần Khắc Đ và bà Thái Thị K chăm sóc, nuôi dưỡng. Nay ly hôn 

chị H yêu cầu Tòa án giải quyết giao cháu cho chị được trực tiếp nuôi dưỡng cháu Việt 

Anh.  

- Về tài sản: Vợ chồng tự thỏa thuận phân chia; không nợ ai và không cho ai nợ, 

nên không yêu cầu Tòa án giải quyết 

Về phía anh Trần Khắc T: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã gửi các văn bản tố tụng; 

thông báo thụ lý vụ án và công văn yêu cầu anh T có quan điểm của mình về việc giải 

quyết vụ án. Ngày 14/7/2016 và ngày 28/7/2016 anh T đã có quan điểm về việc giải 

quyết vụ án mà chị H xin ly hôn anh như sau: 

- Về tình cảm: Anh T thừa nhận thời gian, điều kiện đăng ký kết hôn, đúng như chị 

H trình bày. Còn mâu thuẫn và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng là do chị H tự gây nên, 

nhưng nay vợ chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, hai bên không có tiếng nói chung và 

không thể hòa hợp được với nhau. Vì vậy, nay chị H yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn 

với anh, anh cũng đồng ý. 

- Về con chung: Vợ chồng có một con chung như chị H trình bày, nhưng hiện cháu 

đang do ông Đ, Bà K bố mẹ anh chăm sóc. Vì chị H không đủ tư cách làm mẹ, bỏ con và 

thiếu trách nhiệm với con từ nhỏ. Nay ly hôn anh T xin được nuôi dưỡng cháu và anh 

cam kết sẽ làm thủ tục để bảo lãnh cháu sang Đức. Còn hiện tại anh chưa có điều kiện 

đem cháu đi được, nên anh nhờ bố, mẹ đẻ là ông Trần Khắc Đ và bà Thái Thị K quản lý, 

chăm sóc cháu trong thời gian anh đi vắng. 

- Về tài sản: Vợ chồng không có tài sản chung, không nợ ai và không cho ai nợ nên 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. Anh T hiện đang ở nước ngoài không có điều kiện trực 

tiếp để giải quyết và tham gia phiên tòa được, nên anh đề nghị Tòa án giải quyết và xét 

xử vắng mặt anh. 

Bà Thái Thị K và người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Khắc Đ trình bày: 

Ông, bà là người trực tiếp chăm sóc cháu Trần Khắc Việt Anh con chung của vợ chồng 

chị H, anh T trong thời gian hai người đi vắng. Nay vợ chồng ly hôn ông, bà không yêu 

cầu vợ chồng chị H, anh T phải thanh toán các khoản chi phí mà ông, bà đã chăm sóc 

cháu. Nếu Tòa án giao cháu Việt Anh cho anh T nuôi dưỡng ông, bà cam kết sẽ quản lý, 

chăm sóc cháu chu đáo trong thời gian anh T đi làm vắng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến; Trong quá trình 

giải quyết vụ án việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân thủ đúng 

các quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ, đương sự tham gia tố tụng thực hiện 

đúng quy định, đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, vụ án có yếu tố người 

nước ngoài, thời hạn mới trên 04 tháng kể từ ngày thụ lý, Tòa án xét xử là chưa đảm bảo 

về thời hạn.  

Về nội dung; Đề nghị Hội đồng xét xử, cho chị H và anh T ly hôn nhau; Về con 

chung vì hiện tại anh T đang ở nước ngoài, theo quy định của phát luật không thể giao 
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con cho anh T hoặc người khác nuôi dưỡng, nên cần giao con chung cho chị H nuôi 

dưỡng và tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung đối với anh T vì chị H chưa yêu 

cầu; Tài sản và nợ chung, không có, anh T và chị H không yêu cầu, nên không xem xét.  

XÉT THẤY 

Sau khi xem xét các tài liệu có tại hồ sơ vụ án; lời trình bày của đương sự đã được 

thẩm tra; kết quả tranh luận và ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

         Về thủ tục tố tụng: Anh Trần Khắc T là bị đơn hiện ở nước ngoài không thể về 

nước để hòa giải và trực tiếp tham gia phiên tòa được. Ngày 14/7/2016 và ngày 

28/7/2016 anh T đã có quan điểm về việc giải quyết vụ án và đề nghị Tòa án giải quyết, 

xét xử vắng mặt. Đối với bà Thái Thị K, ông Trần Khắc Đ và chị Trần Thị T, người được 

ông Đ ủy quyền, mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến làn thứ 2, nhưng Bà K, ông Đ và 

chị Thủy không có mặt.  

Đối với ý kiến của Kiểm sát viên cho rằng: Vụ án có yếu tố người nước ngoài, thời 

hạn mới trên 04 tháng kể từ ngày thụ lý, Tòa án xét xử là chưa đảm bảo về thời hạn, thấy 

rằng; Trong quá trình giải quyết vụ án, mặc dù anh Trần Khắc T đang ở nước ngoài, 

nhưng anh T đã biết được việc chị H khởi kiện yêu cầu ly hôn anh và giải quyết các vấn 

đề liên quan thông qua người thân. Và anh T đã có quan điểm của mình về việc giải 

quyết vụ án và đề nghị Tòa án giải quyết, xét xử vắng mặt. Do đó Tòa án đưa vụ án ra 

xét xử là không vi phạm thời hạn quy định tại khoản 2 điều 476 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ khoản 2 Điều 207; Khoản 2 điều 227 và khoản 1 điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, 

thuộc trường hợp không hòa giải được và Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt anh T, Bà K, 

ông Đ và chị Thủy theo quy định. 

Về nội dung: Tại phiên tòa chị Đậu Thị H vẫn giữ nguyên nội dung khởi kiện, yêu 

cầu được ly hôn với anh Trần Khắc T. Xét thấy, anh T và chị H kết hôn trên cơ sở tự 

nguyện, có đăng ký kết hôn theo quy định. Sau khi kết hôn vợ chồng chỉ chung sống với 

nhau được một thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn, do quan 

điểm và lối sống giữa hai người không phù hợp nhau, không thông cảm cho nhau làm 

mất hết tình cảm vợ chồng. Hai người đã sống ly thân, bỏ mặc không quan tâm gì đến 

nhau kể cả vật chất lẫn tinh thần. Nay cả anh T và chị H đều thừa nhận tình cảm vợ 

chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên cần căn cứ khoản 1 Điều 56 

Luật hôn nhân và gia đình giải quyết cho họ ly hôn nhau. 

 - Về con chung: Anh T và chị H có một con chung là cháu Trần Khắc Việt Anh, 

sinh ngày 23/3/2012. Hiện cháu Việt Anh đang do ông Đ, Bà K (Bố, mẹ anh T là ông, bà 

nội cháu) quản lý, chăm sóc. Nguyện vọng của anh T xin được nuôi cháu Việt Anh và 

nhờ ông Đ, Bà K thay anh tiếp tục quản lý, chăm sóc cháu trong thời gian anh chưa hoàn 

tất các thủ tục bảo lãnh cháu, không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh. 

Xét thấy, yêu cầu của anh T là chính đáng, tuy nhiên hiện anh T đang ở nước ngoài 

không thể trực tiếp nuôi dưỡng con chung được. Theo quy định của pháp luật về hôn 

nhân và gia đình thì; việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là quyền và cũng là nghĩa vụ 

của vợ chồng sau ly hôn không thể giao cho ai khác. Hơn nữa, việc anh T cho rằng chị H 

không đủ tư cách làm mẹ, nhưng không có căn cứ chứng minh. Mặt khác trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa chị H tha thiết yêu cầu Tòa án giao con chung cho chị 
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trực tiếp nuôi dưỡng. Do đó cần giao cho chị H nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Trần Khắc 

Việt Anh là phù hợp. Tạm hoãn việc cÊp dưìng nu«i con chung đối với anh T vì chị H 

chưa yêu cầu. Anh T có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở.  

Về tài sản chung: Anh T, chị H ®Òu thống nhất vợ chồng tự phân chia; không nợ ai 

và không ai nợ vợ chồng, không yêu cầu giải quyết nên Tòa án chưa xem xét. 

 Về việc quản lý, chăm sóc con chung: Bà Thái Thị K và ông Trần Khắc Đ là người 

trực tiếp quản lý, chăm sóc cháu Trần Khắc Việt Anh từ cuối năm 2014 đến nay. Tuy 

nhiên Bà K, ông Đ không yêu cầu vợ chồng chị H, anh T phải thanh toán các khoản chi 

phí chăm sóc cháu Việt Anh, nên Tòa án không xem xét. 

 VÒ ¸n phÝ: Chị H tự nguyện chịu toàn bộ án phí ly hôn sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng các Điều 53, 56 và điều 58, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình; Khoản 2 

điều 207; Khoản 2 điều 227; Khoản 1 điều 228; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. Xử: 

- Về quan hệ tình cảm: Cho chị Đậu Thị H và anh Trần Khắc T được ly hôn nhau. 

- Về con chung: Giao cháu Trần Khắc Việt Anh, sinh ngày 23/3/2012 cho chị Đậu 

Thị H chăm sóc, nuôi dưỡng. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung đối với anh 

Trần Khắc T. Anh Trần Khắc T có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai 

được cản trở.  

- Về tài sản chung: Anh Trần Khắc T và chị Đậu Thị H ®Òu thống nhất vợ chồng tự 

phân chia; không nợ ai và không ai nợ vợ chồng, không yêu cầu giải quyết nên Tòa án 

chưa xem xét. 

Án phí: Chị Đậu Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm, nhưng được 

khấu trừ vào 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Nghệ An theo biên lai số 0006521 ngày 16/5/2016. 

  Các Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp 

cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các Đương sự vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được hoặc được tống đạt hợp lệ bản sao bản án sơ thẩm. 

Anh Trần Khắc T đang cư trú ở nước ngoài vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được 

hoặc được tống đạt hợp lệ bản sao bản án sơ thẩm. 

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- UBND xã V, Y, 

- Lưu HSVA.  

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

  Phạm Văn Phấn 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH NINH THUẬN 

      Bản án số: 03 /2016/HNGĐ-ST 

      Ngày: 25/8/2016 
V/v “Tranh chấp ly hôn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Ngô Thị Trang 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Chinh 

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đƣờng Nguyễn Thanh Thảo 

     Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

     Ông Nguyễn Hồng Hiển – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

 Ngày 25 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm thụ lý số

02/2015/TLST-HNGĐ ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc “Tranh chấp ly hôn”. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2015/QĐST-HNGĐ ngày 

07/4/2015 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2016/QĐST-HNGĐ ngày 

12/01/2016 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mộng Đ – sinh năm 1978 (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn A – sinh năm: 1967. Quốc tịch: Canada 

Địa chỉ: Số 33, B PLACE, APT.616 C, TORONTO, CANADA.  

NHẬN THẤY 

Tại đơn khởi kiện xin ly hôn ngày 26/02/2015, bản trình bày ý kiến ngày 

16/3/2015, biên bản không hòa giải được ngày 04/01/2016 và tại phiên tòa sơ 

thẩm hôm nay nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mộng Đ trình bày: 

Ông Nguyễn Văn A là người quốc tịch Canada về Việt Nam du lịch, qua 

sự giới thiệu của anh chị bà nên bà và ông A quen biết nhau và tự nguyện đến 

với nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân thông qua sự 

đồng ý của hai gia đình. Đến năm 2000 hôn lễ tại gia đình bà ở thôn T, xã H, 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận và có đăng ký kết hôn, được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 07/8/2000. 
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Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống tại gia đình bà được 03 tháng, ông 

A trở về Canada. Vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. 

Năm 2001 bà sinh con ông A cũng không về Việt Nam thăm mẹ con bà; kể từ 

đó đến nay là hơn 10 năm vợ chồng bà không còn liên lạc với nhau nữa. Bà 

cũng nhiều lần gọi điện thoại sang Canada nhưng không liên lạc được với ông 

A.  

Nay bà nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mỗi người mỗi nơi, 

không thể xây dựng gia đình hạnh phúc vì vậy bà làm đơn đề nghị Tòa án giải 

quyết cho bà được ly hôn với ông Nguyễn Văn A. 

Về con chung: Vợ chồng bà có một người con chung tên Nguyễn Thu H, 

sinh ngày 04/5/2001. Hiện nay con chung đang sống với bà, bà yêu cầu được 

nuôi dưỡng con chung và không yêu cầu ông A cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung, nợ chung: Không có. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn A: Không làm bản trình bày ý kiến gửi cho Tòa 

án và cũng không đến Tòa án theo giấy triệu tập. 

XÉT THẤY: 

Về thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, do bà Nguyễn Thị Mộng Đ 

không thể liên lạc với ông Nguyễn Văn A nên đã làm đơn yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp cho ông Nguyễn Văn A 

theo đường ngoại giao. Ngày 07/4/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có 

Công văn số 05/TTTPDS-TA và Văn bản ủy thác tư pháp dân sự số 

05/2015/UTTPDS-TA ngày 07/4/2015 và các tài liệu chứng cứ kèm theo (BL 17 

– 40), đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam ủy thác tư pháp về việc lấy lời khai, triệu

tập đương sự về Việt Nam tham gia hòa giải và tham gia phiên tòa sơ thẩm. 

Ngày 21/9/2015 Tòa án nhận được công văn số 4226/BTP-PLQT ngày 

07/9/2015 của Bộ Tư pháp (BL 47) trả lời về kết quả ủy thác tư pháp: Đại sứ 

quán Việt Nam tại Canada thông báo đã niêm yết tại trụ sở Đại sứ quán hồ sơ ủy 

thác tư pháp theo đề nghị của Quý Tòa án tại Công văn số 05/TTTPDS-TA ngày 

07/4/2015 đối với đương sự ông Nguyễn Văn A, có địa chỉ: Số 33, B PLACE, 

APT.616 C, TORONTO, CANADA. 

Ngày 12/01/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận hoãn phiên tòa do bị 

đơn ông Nguyễn Văn A vắng mặt lần thứ nhất không có lý do và nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Mộng Đ có đơn xin xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận đã ấn định thời gian mở lại phiên tòa để xét xử vụ án vào lúc 07 giờ 30 

phút ngày 25/8/2016.  

Ngày 12/01/2016, Tòa án tiếp tục lập hồ sơ ủy thác tư pháp lần thứ hai đề 

nghị Cơ quan có thẩm quyền của Canada tống đạt trực tiếp hoặc niêm yết Quyết 

định hoãn phiên tòa số 01/2016/QĐST-HNGĐ ngày 12/01/2016 cho đương sự 

Nguyễn Văn A (BL 64 – 69). Ngày 01/4/2016, Tòa án nhận được Công văn số 

789/BTP-PLQT ngày 24/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc đã chuyển hồ sơ thực 

hiện ủy thác tư pháp cho Bộ Ngoại giao (BL 73). Tuy nhiên đến ngày xét xử 

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp. 
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Xét thấy:  Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã lập hồ sơ ủy thác tư pháp 

theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 

2011 và Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 

15/9/2011. Tính từ thời điểm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận gửi hồ sơ ủy 

thác tư pháp cho Bộ Tư pháp lần thứ 2 cho đến nay Tòa án vẫn chưa nhận được 

thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, vì vậy Tòa án mở lại phiên tòa để 

xét xử vụ án theo đúng thời gian đã được ấn định tại Quyết định hoãn phiên tòa 

số 01/2016/QĐST-HNGĐ ngày 12/01/2016.   

Về nội dung:  

- Về quan hệ hôn nhân: 

Qua nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử xét 

thấy: bà Nguyễn Thị Mộng Đ và ông Nguyễn Văn A có đăng ký kết hôn theo 

đúng quy định của pháp luật (BL 02), nên quan hệ hôn nhân giữa bà Đ và ông A 

là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Vì vậy Tòa án xác định quan hệ pháp luật cần 

giải quyết là “Tranh chấp ly hôn” được quy định trong Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 là phù hợp. 

Sau khi kết hôn năm 2000, ông Nguyễn Văn A đã trở về Canada. Từ khi 

bà Nguyễn Thị Mộng Đ sinh con chung của vợ chồng ông Nguyễn Văn A cũng 

không quay lại Việt Nam. Vợ chồng bà Đ ông A tuy không có mâu thuẫn nhưng 

bà Đ không thể liên lạc được với ông A từ năm 2001 đến nay đã hơn 14 năm. 

Vợ chồng mỗi người sống một nơi cách nhau về khoảng cách địa lý; vợ chồng 

không thể sống chung để yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau 

phát triển về mọi mặt. Hiện nay bà Đ không còn tình cảm với ông A. Vì vậy 

mục đích hôn nhân giữa bà Đ và ông A không đạt được, nghĩ nên chấp nhận yêu 

cầu xin ly hôn của bà Nguyễn Thị Mộng Đ với ông Nguyễn Văn A. 

- Về con chung: Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mộng Đ, ông Nguyễn Văn A 

có 01 người con chung tên là Nguyễn Thu H – sinh ngày 04/5/2001. Con chung 

của ông A và bà Đ hiện bà Đ đang nuôi dưỡng, bà Đ yêu cầu được nuôi dưỡng 

con chung và không yêu cầu ông A cấp dưỡng nuôi con. Xét thấy: Từ nhỏ cháu 

Nguyễn Thu H đã sống chung với bà Đ, được bà Đ chăm sóc và nuôi dưỡng. Tại 

thời điểm năm 2001 đến nay, ông Nguyễn Văn A không về Việt Nam thăm hỏi, 

chăm sóc hay quan tâm đến con chung của vợ chồng. Do đó, Hội đồng xét xử 

chấp nhận yêu cầu được nuôi dưỡng con chung của bà Đ và không yêu cầu ông 

A cấp dưỡng nuôi con.  

- Về tài sản chung, nợ chung: Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mộng Đ, ông 

Nguyễn Văn A không có tài sản chung, nợ chung nên bà Đ không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận phát biểu ý kiến:   

Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi xét xử vụ án, Thẩm phán, những người 

tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị đơn là anh Nguyễn Văn A có 

quốc tịch Canada đã được Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận lập hồ sơ ủy thác tư 

pháp triệu tập hợp lệ 02 lần nhưng vẫn vắng mặt đề nghị Hội đồng xét xử tiến 
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hành xét xử vắng mặt anh Nguyễn Văn A theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 

477 Bộ luật tố tụng dân sự.   

Về quan hệ hôn nhân: Vợ chồng bà Đ ông A tuy không có mâu thuẫn 

nhưng bà Đ không thể liên lạc được với ông A từ năm 2001 đến nay đã hơn 14 

năm. Hiện nay bà Đ không còn tình cảm với ông A. Vì vậy mục đích hôn nhân 

giữa bà Đ và ông A không đạt được, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

xin ly hôn của bà Nguyễn Thị Mộng Đ. 

Về con chung: Từ nhỏ cháu Nguyễn Thu H đã sống chung với bà Đ, được 

bà Đ chăm sóc và nuôi dưỡng. Tại thời điểm năm 2001 đến nay, ông Nguyễn 

Văn A không về Việt Nam thăm hỏi, chăm sóc hay quan tâm đến con chung của 

vợ chồng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu được nuôi dưỡng 

con chung của bà Đ và không yêu cầu ông A cấp dưỡng nuôi con. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn 

của bà Nguyễn Thị Mộng Đ đối với ông Nguyễn Văn A; Chấp nhận đề nghị của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

Về án phí: Bà Nguyễn Thị Mộng Đ phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về ly hôn. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

+ Áp dụng: Các điều 51, 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; điểm b 

khoản 5 Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà 

án. 

+ Tuyên xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Mộng Đ. 

Bà Nguyễn Thị Mộng Đ được ly hôn với ông Nguyễn Văn A. 

Về con chung: Giao con chung Nguyễn Thu H – sinh ngày 04/5/2001 cho 

bà Nguyễn Thị Mộng Đ nuôi dưỡng. Bà Đ và không yêu cầu ông A cấp dưỡng 

nuôi con.  

Hai bên đều có quyền và nghĩa vụ đối với con chung, không ai được ngăn 

cản quyền gặp gỡ và chăm sóc con chung. 

+ Về án phí: 

Bà Nguyễn Thị Mộng Đ phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm về 

ly hôn, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng 200.000 đồng theo biên lai thu 

số 0009361 ngày 16/3/2015 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Bà Đ 

đã nộp đủ án phí sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn. Quyền kháng cáo của 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mộng Đ trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. 

Riêng bị đơn ông Nguyễn Văn A vắng mặt, quyền kháng cáo trong thời hạn 01 

tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết./. 
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Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đương sự;   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- Cục THA dân sự tỉnh Ninh Thuận; 

- Phòng GĐKT; 

- VKS tỉnh Ninh Thuận; (Đã ký) 
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Lưu HS, AV.      

 Ngô Thị Trang 
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