TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN AN PHÚ
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Phú, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Số: 78/2021/QĐST-DS

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ-TỈNH AN GIANG

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Phong Phi
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Ngô Văn Thi
Ông Nguyễn Văn Hồng
Căn cứ vào các điều 212, 213, 235 và 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 35/2021/TLST-DS ngày 24 tháng 02 năm
2021,
Căn cứ khoản 2 Điều 14 Bộ luật dân sự 2015.
XÉT THẤY:
Tại phiên tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ
án và thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật
và không trái đạo đức xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự:
- Nguyên đơn: Ông T V H, sinh năm: 1988. Cư trú: Tổ 05, ấp Tắc Trúc, xã
Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang.
- Bị đơn: Bà T T H, sinh năm: 1990. Cư trú: Tổ 05, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn
Hội, huyện An Phú, An Giang.
2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:(5)
Công nhận sự thỏa thuận giữa: Ông T V H và bà T T H.
Bà T T H thừa nhận và đồng ý công khai xin lỗi ông T Văn Huy về việc đã
xúc phạm ông T V H bằng hình thức dùng hình ảnh cá nhân của ông Huy đăng
công khai trên trang cá nhân của bà T T H với nick Facebook tên “Tran Hue” với
những lời nói xúc phạm đến ông T V H.

Hình thức xin lỗi được các bên thống nhất như sau: Buộc bà T T H đăng nội
dung xin lỗi ông T V H trên trang cá nhân của bà T T H với nick Facebook tên
“Tran
Hue”
tại
địa
chỉ
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100033387512477, số điện thoại đăng ký facebook của bà T T H là
08.222.73281.
Thời gian đăng nội dung xin lỗi là 48 giờ. Kể từ ngày 15/5/2021.
Khi đăng công khai xin lỗi trên mạng xã hội Facebook bà T T H và ông T V
H có nghĩa vụ báo cáo cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú để theo
dõi thi hành án đúng thời gian quy định.
Đình chỉ một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông T V H, do rút lại yêu
cầu tại phiên tòa.
Về án phí:
Bà T T H phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Ông T V H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.
3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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 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:
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu hồ sơ vụ án;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Phong Phi

