CÔNG TY LUẬT TNHH TRUNG NAM THÁI – Địa chỉ: Ngõ 121, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-------------------------------Hà Nội, ngày

tháng

năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) ………….
Người khởi kiện (vợ/chồng): ………………………..

Sinh năm: ………...

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………… ĐT: ……………………
Người bị kiện (chồng/vợ): ………………………..

Sinh năm: ………...

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………… ĐT: ……………………
Vợ, chồng tôi tự nguyện lấy nhau từ ngày

tháng

năm …….., có đăng ký kết

hôn tại UBND xã (phường)…………. , quận (huyện) …………, tỉnh (TP)…………….
Yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết những vấn đề sau:
1. Về quan hệ hôn nhân: Tôi yêu cầu tòa án xét xử cho tôi được ly hôn chồng (vợ)
tôi. Vì (lý do li hôn): Kể từ khi vợ, chồng tôi lấy nhau …………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… Hiện nay vợ,
chồng tôi đã sống ly thân (hay vẫn chung sống cùng nhau…………) ….
2. Về con chung: Vợ, chồng tôi có 02 (3,4) người con chung, một trai và một gái.
- Con gái: ………………………, sinh năm ………, CMND số: …………………
- Con trai: ………………………, sinh năm ………, CMND số: …………………
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Trình bày về nguyện vọng, mong muốn được nuôi một hay hai con ghi rõ tên tuổi
3. Về Tài sản, công nợ chung:
a. Về tài sản chung:
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
b. Về các khoản công nợ chung (khoản vay và cho vay):
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
Tôi đề nghị được chia ……………………………………………………………….
4. Cam kết của người viết đơn: Tôi cam kết những lời trình bày của tôi trong đơn
này là hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật với lời trình bày
của mình.
Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1. Bản sao căn cước công dân của Đinh Thị Phương Thúy;
2. Bản sao trích lục khai sinh của con gái Đỗ Thị Thu Hoài;
3. Bản sao trích lục khai sinh của con trai Đỗ Hoàng Sơn;
4. Bản sao sổ hộ khẩu của gia đình tôi;
5. Các giấy tờ chứng minh các loại tài sản nêu trong đơn.
Người khởi kiện

Nguyễn Văn A
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