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Bản án số 26/2019/HNGĐ-PT ngày 31/07/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Cà Mau về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

Tòa không chấp nhận thay đổi quyền trực tiếp nuôi con từ mẹ sang bố vì 

mẹ hoàn thành tốt nghĩa vụ nuôi dưỡng, thu nhập ổn định.  
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Bản án số 16/2019/HNGĐ-PT ngày 30/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn được Tòa án chấp nhận thay đổi quyền nuôi con do bố 

thường xuyên làm ăn xa, không trông nom con. 
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Bình Phước về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn được Tòa án chấp thuận thay đổi người trực tiếp nuôi con dựa 

trên sự thỏa thuận của bố mẹ. 
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Bình Dương về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn được Tòa án chấp thuận thay đổi quyền nuôi con theo yêu 

cầu của con. 
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thành phố Hồ Chí Minh về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn; tranh chấp về cấp dưỡng. Yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp ly hôn không được Tòa án chấp nhận vì nguyên đơn không đủ 

căn cứ chứng minh bị đơn không đủ điều kiện nuôi con. 
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Bắc Giang về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn được Tòa án chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con do con có 

nguyện vọng ở với mẹ. 
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Bản án số 04/2019/HNGĐ-PT ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi 

ly hôn, Tòa án không chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con vì trẻ 

đang được chăm sóc, giáo dục và phát tiển tốt, không thay đổi môi 

trường sống sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cho trẻ. 
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Đồng Tháp về việc tranh chấp hôn nhân gia đình – thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau khi ly hôn,Tòa án không chấp nhận yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp ly hôn để đảm bảo cho cuộc sống, sinh hoạt và học tập 
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Đắk Lắk về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi 

ly hôn. Tòa án cấp phúc thẩm quyết định sửa chữa bản án, để cho mẹ 
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Bản án số 24/2018/HNGĐ-PT ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Yên về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly 

hôn. Tòa án chấp nhận thay đổi quyền trực tiếp nuôi con theo nguyện 

vọng của trẻ.  
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tỉnh Bạc Liêu về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn. Tòa án quyết định không thay đổi người trực tiếp nuôi con 

để đảm bảo điều kiện sống và phát triển bình thường của trẻ. 
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Bản án số 50/2018/DS-PT ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh về việc yêu cầu thay đổi người nuôi con chung sau khi ly hôn, 

Tòa không chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con do bố hoàn 

thành việc nuôi dưỡng, thu nhập ổn định. 
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Bến Tre về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. 

Tòa án không chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con do bố vẫn 

hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng con và mẹ vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng 

trong quá trình con ở với bố,  

67 

14 

Bản án số 30/2018/HNGĐ-PT ngày 27/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Đình về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tòa án 

không chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con vì bố hoàn thành tốt 

nghĩa vụ nuôi dưỡng và đảm bảo các điều kiện phát triển của con. 
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tỉnh Đồng Nai về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi 

ly hôn, Tòa án không chấp nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con vì mẹ 

hoàn thành tốt nghĩa vụ nuôi dưỡng, bảo đảm sự phát triển của con. 
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tỉnh Tiền Giang về việc tranh chấp “yêu cầu thay đổi người trực tiếp 

nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn”. Tòa án chấp 

nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con do bố không hoàn thành 

nghĩa vụ nuôi con sau ly hôn. 
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Thái Nguyên vụ T-H thay đổi nuôi con. Tòa quyết định tiếp tục giao con 

cho mẹ nuôi dưỡng vì bố có hành vi ngăn cản quyền nuôi dưỡng con sau 

khi ly hôn, thường xuyên ngăn cản mẹ thăm nom con. Đồng thời bố 

không hoàn thành nghĩa vụ khi trực tiếp nuôi dưỡng con chung. 
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Bản án số 18/2017/HNGĐT-PT ngày 05/7/2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tòa án quyết 
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Bản án số 23/2017/HNGĐ – PT ngày 14/8/2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.  

Tòa chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giao con cho mẹ (nguyên đơn) tiếp 

tục nuôi dưỡng do nguyên đơn hoàn thành tốt nghĩa vụ nuôi con, đồng 
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tỉnh Bạc Liêu về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn. Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của bố không 

được Tòa án chấp nhận vì mẹ hoàn thành tốt nghĩa vụ chăm sóc con cái 

sau ly hôn. 
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V/v Tranh chấp về thay đổi người 

trực tiếp nuôi con 

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 CÀ MAU 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền 

 Các Thẩm phán:    Ông Hồ Minh Tấn 

 Ông Nguyễn A Đam 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tăng Thị Nhớ, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Ông Trương Minh Bạch - Kiểm sát viên. 

Trong 31 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2019/TLPT-HNGĐ ngày 07 tháng 5 năm 

2019 về việc:“Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con”. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 24/2019/HNGĐ-ST ngày 

10/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện U bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 30/2019/QĐ-PT ngày 15 

tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Trí T, sinh năm 1984 (có mặt). 

Nơi cư trú: Ấp 2, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau. 

- Bị đơn: Chị Đoàn Thùy N, sinh năm 1989 (có mặt). 

Nơi cư trú: Ấp 1, xã Khánh T, huyện U, tỉnh Cà Mau. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1952;

2. Ông Đoàn Văn P, sinh năm 1950.

Cùng cư trú: Ấp 2, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện hợp pháp của bà K, ông P: Anh Hồ Văn M, sinh năm 1989; 

cư trú: Ấp K, xã Khánh L, huyện T, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

- Người kháng cáo: Anh Nguyễn Trí T – Nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo nguyên đơn anh Nguyễn Trí T trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 

36/2017/QĐST-HNGĐ ngày 16-5-2017 của Tòa án nhân dân huyện U, tỉnh Cà 

Mau công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Đoàn Thùy N và anh Nguyễn Trí T; 

giao con chung là cháu Nguyễn Gia K sinh ngày 30-10-2015 cho chị N trực tiếp 

nuôi dưỡng.  

Sau khi giao con cho chị N nuôi dưỡng, anh T đến thăm nom và rước cháu 

K về nhà chơi thì chị N, ông P và bà K ngăn cản khoảng 10 lần. Sự việc anh T 

có báo chính quyền địa phương, những lần anh T báo chính quyền địa phương 

lập biên bản thì chị N cho rước cháu K về chơi trong ngày. Hiện nay anh làm 

nghề cắt tóc thu nhập bình quân mỗi tháng từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 

đồng và đảm bảo điều kiện chỗ ở, đi học cho con. Nay anh Nguyễn Trí T yêu 

cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Gia K, sinh ngày 30-10-

2015, anh T không yêu cầu chị Đoàn Thùy N cấp dưỡng nuôi con. 

Theo bị đơn chị Đoàn Thùy N trình bày: 

Chị N cho rằng sau khi chị nuôi dưỡng cháu K theo quyết định của Tòa án 

thì chị vẫn đồng ý cho anh T thăm nom con chung, không có hành vi ngăn cản. 

Việc chính quyền địa phương lập biên bản là vì anh T nói chị N lấy chồng thì anh 

rước cháu K về nuôi nên chị không cho khoảng 03 – 04 lần. Hiện nay chị N đã lập 

gia đình và vẫn đảm bảo điều kiện nuôi con nên chị N không đồng ý giao con cho 

anh T nuôi dưỡng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị K và người đại 

diện theo ủy quyền của ông Đoàn Văn P thống nhất trình bày: Bà K, ông P và chị 

N có ngăn cản anh T rước cháu K vào ngày 09-11-2018 là vì anh T đến nhà 

khoảng 17 giờ hỏi đưa cháu K đi chơi, nhưng do trời tối nên không cho anh T đưa 

đi. Anh T cho rằng chị N lấy chồng nên anh báo chính quyền rước cháu K về trực 

tiếp nuôi dưỡng. 

Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 24/2019/HNGĐ-ST ngày 

10/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện U đã quyết định:  

Căn cứ khoản 3 Điều 28, khoản 1 Điều 147 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật 

tố tụng dân sự;  

Áp dụng các Điều 83 và 84 của Luật hôn nhân và gia đình; Khoản 1 Điều 26 

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. 
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Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Trí T về việc 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung là cháu Nguyễn Gia K (nam), sinh 

ngày 30-10-2015. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 27/5/2019 anh Nguyễn Trí T có đơn kháng toàn bộ bản án sơ thẩm, 

yêu cầu cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh T, sửa bản án 

sơ thẩm, giao cháu Nguyễn Gia K cho anh trực tiếp nuôi dưỡng, không yêu cầu chị 

N cấp dưỡng nuôi con. 

Tại phiên tòa: 

- Anh Nguyễn Trí T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Do chị N không cho anh 

thăm con thường xuyên nên anh mới khởi kiện. 

- Chị N không đồng ý yêu cầu kháng cáo của anh T. Chị N không cản trở 

anh T thăm con, đồng ý cho anh T đưa con về nhà nội ở lại đêm nhưng khi nào 

cháu K trên 05 tuổi. 

- Anh M đồng ý với lời trình bày của chị N. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy 

định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và 

nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định. 

Về nội dung: Áp dụng khoản 1  Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp 

nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về án phí, các quyết định khác của án sơ 

thẩm giữ nguyên. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem 

xét tại phiên tòa;  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các 

đương sự số: 36/2017/QĐST-HNGĐ ngày 16-5-2017 của Tòa án nhân dân huyện 

U, tỉnh Cà Mau công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Đoàn Thùy N và anh 

Nguyễn Trí T; giao con chung là cháu Nguyễn Gia K sinh ngày 30/10/2015 cho chị 

N trực tiếp nuôi dưỡng, không đặt ra cấp dưỡng. Ngày 12/11/2018, anh T khởi 

kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, chị N không đồng ý. 

[2]. Xem xét nội dung kháng cáo, anh T yêu cầu chị N giao con chung là 

cháu K để anh trực tiếp nuôi dưỡng. Nhận thấy, yêu cầu thay đổi người trực tiếp 

nuôi con của anh T là chính đáng, thể hiện trách nhiệm của người cha; tuy nhiên, 

anh T cũng thừa nhận chị N rất thương con, chăm lo tốt cho con. Như vậy, chị N 
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đã làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con sau khi vợ chồng ly hôn, hiện tại cuộc sống 

của cháu K ổn định, có sự chăm lo của mẹ và đồng thời có sự chăm sóc của bà 

ngoại; việc anh T thăm nom con là quyền và cũng là nghĩa vụ, chị N vẫn để anh T 

thực hiện quyền thăm con, anh T không có căn cứ chứng minh chị N cản trở thăm 

con. Hồ sơ vụ án có hai biên bản do Chính quyền ấp 2, xã K lập: biên bản ngày 

09/9/2018 có nội dung là anh T muốn bắt con vì chị N có chồng; biên bản ngày 

09/11/2018 thể hiện anh T mượn cháu K về nhà nội chơi 03 ngày, chị N sợ anh T 

giữ cháu luôn vì đã hăm dọa bắt lại con, nên chị N không cho anh T đem con đi 

nhiều ngày. Như vậy, không có biên bản hay chứng cứ nào xác nhận chị N cản trở 

anh T thăm con. Việc thăm nom con là quyền và nghĩa vụ của anh T, không ai 

được cản trở, được pháp luật quy định và ghi nhận tại Quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số: 36/2017/QĐST-HNGĐ ngày 16-

5-2017 của Tòa án nhân dân huyện U. 

Nhận thấy, chị N nuôi con từ trước khi vợ chồng ly hôn cho đến nay, cuộc 

sống của cháu ổn định, thể chất phát triển bình thường và đồng thời chị N cũng để 

anh T thực hiện quyền thăm nom con. Về phía anh T không đưa ra được căn cứ để 

chứng minh cho yêu cầu của mình, cho nên án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Vì vậy, nội dung kháng cáo của anh T 

không được chấp nhận.  

[3]. Từ nhận định trên, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh T; giữ 

nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 24/2019/HNGĐ-ST ngày 

10/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện U, tỉnh Cà Mau. 

 [4]. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa được chấp nhận. 

[5]. Án phí phúc thẩm anh T phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 308 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, lệ phí Tòa án.  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Trí T; giữ nguyên Bản 

án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 24/2019/HNGĐ-ST ngày 10/5/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện U, tỉnh Cà Mau. 

Tuyên xử: 

 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Trí T về việc yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con chung là cháu Nguyễn Gia K, sinh ngày 30-10-

2015. 
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Về án phí sơ thẩm: Anh T phải chịu 300.000 đồng, ngày 11/12/2018 đã nộp 

tạm ứng án phí 300.000 đồng tại Biên lai số 0004083 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện U được chuyển thu. 

Án phí phúc thẩm: Anh T phải chịu 300.000 đồng. Ngày 27/5/2019 nộp tạm 

ứng án phí phúc thẩm số tiền 300.000 đồng tại Biên lai số 0004398 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện U được chuyển thu. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

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 theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện U; 

- Chi cục THADS huyện U; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Đã ký 

     Nguyễn Thị Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HẬU GIANG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 16/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 30 - 5- 2019 

V/v “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn”.  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Dương Quốc Tuấn 

Các Thẩm phán:   Bà Võ Thị Phượng 

Ông Nguyễn Đình Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Phương – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân 

tỉnh Hậu Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Ông Nguyễn Văn 

Hòa - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 13/2019/TLPT-HNGĐ, 

ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc: Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 56/2019/HNGĐ-ST, 

ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hậu Giang bị 

kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 22/2019/QĐPT- 

HNGĐ, ngày 15 tháng 5 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Trần Thị M.

Địa chỉ: Tổ 2, khóm 1, ấp L, xã T, huyện H, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Chỗ ở hiện nay: Tổ 2, khu phố P, phường P, thị xã M, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. 

2. Bị đơn: Anh Huỳnh Như P.

Địa chỉ: ấp 2, xã T, huyện H, tỉnh Hậu Giang. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

3.1 Ông Huỳnh Văn B 

3.2 Bà Nguyễn Thị Út C. 
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Cùng địa chỉ: ấp 2, xã T, huyện H, tỉnh Hậu Giang. 

Con chung: Cháu Huỳnh Thị Như Q, sinh năm 04/4/2009. 

3. Người kháng cáo: Anh Huỳnh Như P.

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai của nguyên đơn chị Trần Thị M trình 

bày: Chị và anh Huỳnh Như P kết hôn và có 03 con chung tên Huỳnh Thị Như 

Q, sinh ngày 04/4/2009, Huỳnh Thị Như T, sinh ngày 14/4/2011, Huỳnh Thảo 

L, sinh ngày 22/8/2014. Chị và anh P đã L hôn theo bản án số 54/2016/HNGĐ-

ST ngày 23/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có 

hiệu lực. Theo quyết định của bản án chị được quyền nuôi dưỡng hai cháu 

Huỳnh Thị Như T và cháu Huỳnh Thảo L, còn anh P được nuôi dưỡng cháu 

Huỳnh Thị Như Q. Hiện tại, anh P đã có vợ mới, có 01 con riêng và hiện tại 

đang sinh sống tại Hà Nội, Hiện nay, anh P không thực hiện nghĩa vụ trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là cháu Q, mà do cha mẹ ruột của anh P là bà 

Nguyễn Thị Út C và ông Huỳnh Văn B chăm sóc, nuôi dưỡng từ ngày ly hôn 

đến nay. Khi cháu Q ở với ông, bà thì cháu thường xuyên bị la mắng, đến tháng 

10/2018 chị rước cháu Q về ở với chị đến nay. Do anh P không thực hiện tốt 

nghĩa vụ nuôi dưỡng và chăm sóc con chung, nên chị yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Chị xin được quyền nuôi con cháu Huỳnh Thị 

Như Q, sinh ngày 04/4/2009.  

Tại cấp sơ thẩm, bị đơn anh Huỳnh Như P đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

nhưng vắng mặt và không có ý kiến gửi đến Tòa án.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn B, bà Nguyễn 

Thị Út C trình bày: Năm 2016, sau khi vợ chồng P và M ly hôn, thì anh P cùng 

cháu Q về ở với ông, bà. Do không có công việc ổn định nên anh P thường 

xuyên đi làm ăn xa nhà và gửi cháu Q cho ông, bà nuôi dưỡng, khoảng hơn 03 

tháng nay thì anh P đi Hà Nội làm ăn với bạn nên giao cháu Q cho ông, bà chăm 

sóc. Sau đó, chị M có về thăm cháu Q và dẫn cháu về Bà Rịa- Vũng Tàu sinh 

sống đến nay. Nay ông, bà không đồng ý giao cháu Q cho chị M nuôi dưỡng và 

yêu cầu giao lại cho ông, bà nuôi dưỡng. 

Tại biên bản tự khai và tại phiên tòa sơ thẩm, cháu Huỳnh Thị Như Q 

(sinh ngày 04/4/2009) trình bày: Sau khi cha mẹ ly hôn thì cháu được ông, bà 

nội trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Cha đi làm ăn xa không thường xuyên chăm 

sóc cháu mà giao cho ông, bà nội chăm sóc. Cháu ở nhà thường bị ông, bà la 

mắng và sinh hoạt hằng ngày phải tự làm vì ông bà nội đã già. Vào khoảng 

tháng 8/2018, cháu bị ông bà nội đánh, nên cháu lấy điện thoại của ông, bà điện 

cho mẹ. Sau đó, mẹ về thăm cháu và đón cháu theo mẹ. Nay cháu có nguyện 

vọng được về sinh sống với mẹ và các em.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 56/2019/HNGĐ-ST ngày 26/2/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hậu Giang tuyên xử như sau:  

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn của chị Trần Thị M và anh Huỳnh Như P.  
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Chị Trần Thị M được quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là 

cháu Huỳnh Thị Như Q, sinh ngày 04/4/2009. 

2. Cấp dưỡng nuôi con chung: Không yêu cầu, nên không xem xét.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/3/2019, bị đơn anh Huỳnh Như P có đơn kháng cáo, yêu cầu cấp 

phúc thẩm bác yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị Trần Thị M. 

Giao cháu Huỳnh Thị Như Q cho anh P nuôi dưỡng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn anh P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến: Từ giai 

đoạn thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và 

người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật tố tụng. Về nội 

dung đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, không chấp nhận kháng cáo của anh P, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn anh Huỳnh Như P có 

đơn kháng cáo đúng quy định tại các Điều 271, 272, 273 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bị đơn, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[2.1] Căn cứ Bản án hôn nhân và gia đình số 54/2016/HNGĐ-ST ngày 

23/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

xét xử vụ án xin ly hôn giữa nguyên đơn chị Trần Thị M và bị đơn anh 

Huỳnh Như P, bản án đã có hiệu lực pháp luật; theo quyết định của bản án 

tuyên xử cho anh Huỳnh Như P được quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu 

Huỳnh Thị Như Q, sinh ngày 04/4/2009. Ngày 03/12/2018 chị Trần Thị M 

có đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, 

chị M yêu cầu được nuôi cháu Huỳnh Thị Như Q; với lý do, sau khi Tòa án 

giao con chung cho anh P nuôi dưỡng, anh P đã không thực hiện tốt nghĩa 

vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. Còn anh P không đồng ý giao con 

chung lại cho chị M nuôi dưỡng, vì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con 

sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục và học tập của cháu Q. 

[2.2] Hội đồng xét xử xét thấy; Căn cứ vào lời khai của ông Huỳnh 

Văn B và bà Nguyễn Thị Út C (bút lục số 25) là cha mẹ ruột của anh P 

cung cấp; sau khi anh P ly hôn với chị M thì anh P cùng cháu Q về chung 

sống với ông, bà; do anh P đi làm công việc không ổn định, nên khi anh P 

đi làm thì ông, bà là người trực tiếp nuôi cháu Q. Trong quá trình giải 

quyết vụ án, cấp sơ thẩm đã tiến hành triệu tập hợp lệ anh P, nhưng do anh 

P do đi làm ăn xa không đến được Tòa án; và tại phiên tòa hôm nay anh P 
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cũng thường nhận anh làm nghề xây dựng những lúc có công trình xa đi 

khoảng hai đến ba tháng, thì anh giao cháu Q cho ông, bà chăm sóc. Từ đó, 

cho thấy về tính chất công việc của anh P phải thường xuyên xa nhà, nên 

về điều kiện và thời gian chăm sóc con chung hiện nay của anh P không 

đảm bảo. Xét thấy, về nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là của cha 

mẹ, không phải của ông, bà, nên việc anh P thường xuyên giao cháu Q cho 

ông, bà nuôi dưỡng là vi phạm quyền và nghĩa vụ của cha mẹ về chăm sóc, 

nuôi dưỡng con chưa thành niên. Mặc khác, tại biên bản ghi lời khai của 

cháu Q (bút lục số 24, 06) và tại phiên tòa sơ thẩm, cháu Q có nguyện vọng 

được về sống với mẹ và các em; tại thời điểm xét xử sơ thẩm cháu Q đã đủ 

07 tuổi, nên nguyện vọng của cháu Q được xem xét và ghi nhận là phù hợp 

với quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Đồng thời, sau khi cháu Q về chung sống với chị M, cháu Q được đi học 

tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Định và chị M có thu nhập ổn định đủ điều 

kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng con chung.  

Từ những căn cứ trên, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con của chị M, giao cháu Q cho chị M nuôi dưỡng là 

có căn cứ.  

[3] Anh P kháng cáo nhưng không có căn cứ, nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Do kháng cáo của bị đơn không được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu án phí phúc thẩm là 300.000đồng, theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 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.   

[5] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang là 

phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, Điều 147, Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015; Điều 81, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về qui định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn anh Huỳnh Như P. 

Giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 56/2019/HNGĐ-ST, 

ngày 26/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hậu Giang. 

Tuyên xử: 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp

nuôi con sau khi ly hôn của chị Trần Thị M và anh Huỳnh Như P. 
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Chị Trần Thị M được quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là 

cháu Huỳnh Thị Như Q, sinh ngày 04/4/2009 

2. Cấp dưỡng nuôi con chung: Không yêu cầu, nên không xem xét.

  3.Anh Huỳnh Như P có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc con 

chung không ai được cản trở.  

4. Quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung và cấp dưỡng nuôi

con chung tại Bản án số 54/2016/HNGĐ-ST ngày 23/9/2016 của Tòa án nhân 

dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đối với cháu Huỳnh Thị Như Q, 

sinh ngày 04/4/2009 hết hiệu lực kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật. 

3. Án phí sơ thẩm: Anh Huỳnh Như P phải chịu 300.000 đồng; Chị Trần

Thị M được nhận lại 300.000 đồng theo biên lai thu số 0001691 ngày 

03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp thành án phí. 

4. Về án phí phúc thẩm: Bị đơn anh Huỳnh Như P phải chịu 300.000đồng

(Ba trăm nghìn đồng), được khấu trừ 300.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai thu số 0017119 ngày 06/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang thành án phí.  

         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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 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 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/5/2019)  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hậu Giang; 

- TAND huyện H; 

- Chi cục THADS h H; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

Dương Quốc Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 10/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 24-5-2019 
V/v “Tranh chấp về thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau 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 BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Vũ Hoàng Linh 

 Các Thẩm phán:  Ông Bùi Thanh Thảo 

 Ông Nguyễn Văn Thư 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 
Ông Trịnh Duy Trung - Kiểm sát viên.     

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2019/TLPT-HNGĐ 

ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn”. 

Do Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã Đ (nay là TAND thành phố Đ), 

tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2019/QĐXXPT-HNGĐ ngày 

24 tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự: 

+ Nguyên đơn: Anh La Nguyễn Phong C, sinh năm 1987; Trú tại: Thôn 5, 

xã Đ, huyện G, tỉnh Đăk Nông. “Có mặt” 

+ Bị đơn: chị Mã Thị Thu H, sinh năm 1993; Trú tại: Tổ 2, khu phố P, 

phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn La Nguyễn 

Phong C: Ông Ngô Quốc C2 - Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Quốc tế, Đoàn 

Luật sư tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, tHnh phố Đ, 

tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C và Người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp trình bày:  
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Anh La Nguyễn Phong C và chị Mã Thị Thu H ly hôn theo Bản án Hôn 

nhân gia đình số 25/2014/HN&GĐ-ST ngày 18/7/2014 của TAND thị xã Đ, tỉnh 

Bình Phước. Theo quyết định của Bản án, về con chung cháu La Nhật T, sinh 

ngày 01/9/2012, giao cho chị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, anh C không 

phải cấp dưỡng nuôi con. Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng anh C vẫn đến thăm con 

chung, mặc dù Bản án không buộc anh C phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung 

nhưng hàng tháng anh C vẫn tự nguyện gửi tiền cho chị H từ 2.000.000 đồng 

đến 6.000.000 đồng để phụ chị H nuôi con chung. Sau khi ly hôn chị H về thị xã 

Đ (nay là thành phố Đ), tỉnh Bình Phước sinh sống cùng mẹ ruột là bà Đồng Thị 

Đ đã hơn 50 tuổi, chỉ ở nhà nuôi con, không có công ăn việc làm, không có thu 

nhập, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ở chung nhà với bà Đ còn có 

06 người con, 03 người con đang học, 03 người có gia đình và đang có con nhỏ 

cũng ở nhà bà Đ. Hơn nữa, từ nhỏ cháu T đã bị bệnh abidan (viêm họng) và 

MIA (viêm mũi) gây khó thở, thường xuyên phải đi khám và uống thuốc, khi 

anh C xuống thăm và muốn đưa con đi khám bệnh chị H không cho mà còn 

mắng chửi, xúc phạm anh C. Nay anh C nhận thấy điều kiện chăm sóc, nuôi 

dưỡng con chung của chị H đối với cháu T không tốt, cháu đang bị bệnh cần có 

người chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chị H sức khỏe yếu, không có công ăn, 

việc làm, lại đang nuôi thêm một con nhỏ nên anh C yêu cầu Tòa án giải quyết 

giao cháu T cho anh C trực tiếp nuôi dưỡng vì anh C có sức khỏe tốt, có nhà cửa 

và đất ở ổn định, hiện anh C đang làm thợ cơ khí tại hộ kinh doanh Đỗ Thị Kim 

T thu nhập mỗi tháng 10.000.000đ (Mười triệu đồng), có tài khoản gửi tiết kiện 

là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Viện 

Nam chi nhánh Đăk Nông, có 01 diện tích đất ở huyện R, tỉnh Đăk Nông trồng 

tiêu và cà phê đang cho thu hoạch theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CO985506 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông cấp cho anh La 

Nguyễn Phong C ngày 22/8/2018, anh C đang sống cùng mẹ là bà La Thị T2, bà 

T2 chỉ ở nhà nội trợ nên có thể phụ giúp anh C trông coi cháu T khi anh C đi 

làm. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn chị Mã Thị Thu H trình bày: 

Chị H thống nhất với lời khai của anh C về việc ly hôn và nuôi con chung 

theo quyết định tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 25/2014/HN&GĐ-ST 

ngày 18/7/2014 của TAND thị xã Đ, tỉnh Bình Phước. Từ sau khi ly hôn năm 

2012 cho đến nay, chị H thấy không có gì khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng cháu T, cháu T chăm ngoan và phát triển tốt. Nay anh C yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con chung thì chị H không đồng ý vì anh C không có chỗ ở 

ổn định (anh C đang ở nhờ nhà bà nội nuôi là bà La Thị T2), điều kiện và môi 

trường học tập ở thị xã G không bằng ở thị xã Đ (nay là thành phố Đ). Hơn nữa, 

từ nhỏ cháu T đã quen với môi trường ở thành phố Đ, hiện nay cháu T đang học 

ở trường tiểu học Tân Phú B, địa điểm sát ngay nhà chị H, chị H làm tiếp thị thu 

nhập mỗi tháng 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Ngoài ra, chị H còn có 01 hecta 

rẫy trồng cây cao su đang cho thu hoạch, trừ chi phí mỗi tháng còn 10.000.000đ 

(Mười triệu đồng), mẹ ruột chị H ở nhà làm nội trợ nên phụ chị H chăm con 

trong thời gian chị H đi làm. Việc anh C trình bày từ khi ly hôn mỗi tháng tự 

nguyện gửi tiền cho chị H từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng để phụ nuôi 
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cháu T là hoàn toàn không có. Chị H yêu cầu Tòa án bác yêu cầu khởi kiện yêu 

cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của anh C. 

Tại Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã Đ (nay là TAND thành phố Đ), 

tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh La Nguyễn Phong C về việc 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Ngoài ra, Bản án sơ 

thẩm còn tuyên về án phí và các chi phí tố tụng khác, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 18/11/2018, anh La Nguyễn Phong C có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: 

+ Về tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Thư ký 

Tòa án, Hội đồng xét xử và các đương sự tuân thủ đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Đại diện đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300 và 

khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự, sửa Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của anh C làm trong thời hạn luật định, có hình thức và 

nội dung phù hợp với quy định pháp luật nên được xem xét giải quyết theo trình 

tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã tự thỏa thuận được với nhau 

về việc giải quyết vụ án. Cụ thể: Chị H đồng ý giao con chung La Nhật T cho 

anh C trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng; việc chị H giao con 

cho anh C do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm; chị H không phải cấp 

dưỡng nuôi con; chị H được quyền thăm nom con, không ai được cản trở; chị H, 

anh C hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và 

mức cấp dưỡng; anh C tự nguyện chịu án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm và phúc 

thẩm. Xét việc tự thỏa thuận của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, không vi 

phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Vì vậy, cần chấp nhận một 

phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa Bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

[4] Án phí dân sự phúc thẩm: Do các đương sự tự thỏa thuận với nhau về 

việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm, nên anh C phải chịu án phí hôn 

nhân gia đình phúc thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự

năm 2015: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C. 

Sửa Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. 

2. Áp dụng Điều 300 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 69, 71,

72, 81, 82, 83, 84, 85; 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; Pháp lệnh số 10/2009/PL-

UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Công nhận sự thỏa thuận giữa nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C và bị 

đơn chị Mã Thị Thu H về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp về thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. 

Sự thỏa thuận của các đương sự có nội dung như sau: 

Chị Mã Thị Thu H đồng ý giao con chung là cháu La Nhật T, sinh ngày 

01/9/2012 cho anh La Nguyễn Phong C trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục đến khi cháu T đủ 18 tuổi. Chị Mã Thị Thu H không phải 

cấp dưỡng nuôi con. Việc chị H giao cháu T cho anh C do các bên tự thực 

hiện và tự chịu trách nhiệm về việc giao con chung. 

Chị H được quyền thăm nom con mà không ai được cản trở. Trường 

hợp chị H lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu dến 

việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của anh C, thì anh C có 

quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chị H. 

Vì quyền và lợi ích tốt nhất về mọi mặt của cháu La Nhật T, khi có căn 

cứ, chị H, anh C hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi việc nuôi 

con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định pháp luật. 

- Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Anh La Nguyễn Phong C tự 

nguyện chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí hôn nhân gia đình sơ 

thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí anh C đã nộp theo 

biên lai thu tiền số 0000527, quyển số 0011 ngày 16/8/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Đ (nay là thành phố Đ). 

- Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm: Anh La Nguyễn Phong C tự 

nguyện chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí hôn nhân gia đình phúc 

thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí anh C đã nộp theo 

Biên lai thu tiền số 0000819, quyển số  0017 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Đ. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- TAND thành phố Đ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS thành phố Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, T.GĐ&NCTN. 

Vũ Hoàng Linh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 10/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 24-5-2019 
V/v “Tranh chấp về thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau 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 BÌNH PHƯỚC 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Vũ Hoàng Linh 

 Các Thẩm phán:  Ông Bùi Thanh Thảo 

 Ông Nguyễn Văn Thư 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 
Ông Trịnh Duy Trung - Kiểm sát viên.     

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2019/TLPT-HNGĐ 

ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn”. 

Do Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã Đ (nay là TAND thành phố Đ), 

tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2019/QĐXXPT-HNGĐ ngày 

24 tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự: 

+ Nguyên đơn: Anh La Nguyễn Phong C, sinh năm 1987; Trú tại: Thôn 5, 

xã Đ, huyện G, tỉnh Đăk Nông. “Có mặt” 

+ Bị đơn: chị Mã Thị Thu H, sinh năm 1993; Trú tại: Tổ 2, khu phố P, 

phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn La Nguyễn 

Phong C: Ông Ngô Quốc C2 - Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Quốc tế, Đoàn 

Luật sư tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, tHnh phố Đ, 

tỉnh Bình Phước. “Có mặt” 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C và Người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp trình bày:  
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Anh La Nguyễn Phong C và chị Mã Thị Thu H ly hôn theo Bản án Hôn 

nhân gia đình số 25/2014/HN&GĐ-ST ngày 18/7/2014 của TAND thị xã Đ, tỉnh 

Bình Phước. Theo quyết định của Bản án, về con chung cháu La Nhật T, sinh 

ngày 01/9/2012, giao cho chị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, anh C không 

phải cấp dưỡng nuôi con. Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng anh C vẫn đến thăm con 

chung, mặc dù Bản án không buộc anh C phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung 

nhưng hàng tháng anh C vẫn tự nguyện gửi tiền cho chị H từ 2.000.000 đồng 

đến 6.000.000 đồng để phụ chị H nuôi con chung. Sau khi ly hôn chị H về thị xã 

Đ (nay là thành phố Đ), tỉnh Bình Phước sinh sống cùng mẹ ruột là bà Đồng Thị 

Đ đã hơn 50 tuổi, chỉ ở nhà nuôi con, không có công ăn việc làm, không có thu 

nhập, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ở chung nhà với bà Đ còn có 

06 người con, 03 người con đang học, 03 người có gia đình và đang có con nhỏ 

cũng ở nhà bà Đ. Hơn nữa, từ nhỏ cháu T đã bị bệnh abidan (viêm họng) và 

MIA (viêm mũi) gây khó thở, thường xuyên phải đi khám và uống thuốc, khi 

anh C xuống thăm và muốn đưa con đi khám bệnh chị H không cho mà còn 

mắng chửi, xúc phạm anh C. Nay anh C nhận thấy điều kiện chăm sóc, nuôi 

dưỡng con chung của chị H đối với cháu T không tốt, cháu đang bị bệnh cần có 

người chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chị H sức khỏe yếu, không có công ăn, 

việc làm, lại đang nuôi thêm một con nhỏ nên anh C yêu cầu Tòa án giải quyết 

giao cháu T cho anh C trực tiếp nuôi dưỡng vì anh C có sức khỏe tốt, có nhà cửa 

và đất ở ổn định, hiện anh C đang làm thợ cơ khí tại hộ kinh doanh Đỗ Thị Kim 

T thu nhập mỗi tháng 10.000.000đ (Mười triệu đồng), có tài khoản gửi tiết kiện 

là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Viện 

Nam chi nhánh Đăk Nông, có 01 diện tích đất ở huyện R, tỉnh Đăk Nông trồng 

tiêu và cà phê đang cho thu hoạch theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CO985506 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông cấp cho anh La 

Nguyễn Phong C ngày 22/8/2018, anh C đang sống cùng mẹ là bà La Thị T2, bà 

T2 chỉ ở nhà nội trợ nên có thể phụ giúp anh C trông coi cháu T khi anh C đi 

làm. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn chị Mã Thị Thu H trình bày: 

Chị H thống nhất với lời khai của anh C về việc ly hôn và nuôi con chung 

theo quyết định tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 25/2014/HN&GĐ-ST 

ngày 18/7/2014 của TAND thị xã Đ, tỉnh Bình Phước. Từ sau khi ly hôn năm 

2012 cho đến nay, chị H thấy không có gì khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng cháu T, cháu T chăm ngoan và phát triển tốt. Nay anh C yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con chung thì chị H không đồng ý vì anh C không có chỗ ở 

ổn định (anh C đang ở nhờ nhà bà nội nuôi là bà La Thị T2), điều kiện và môi 

trường học tập ở thị xã G không bằng ở thị xã Đ (nay là thành phố Đ). Hơn nữa, 

từ nhỏ cháu T đã quen với môi trường ở thành phố Đ, hiện nay cháu T đang học 

ở trường tiểu học Tân Phú B, địa điểm sát ngay nhà chị H, chị H làm tiếp thị thu 

nhập mỗi tháng 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Ngoài ra, chị H còn có 01 hecta 

rẫy trồng cây cao su đang cho thu hoạch, trừ chi phí mỗi tháng còn 10.000.000đ 

(Mười triệu đồng), mẹ ruột chị H ở nhà làm nội trợ nên phụ chị H chăm con 

trong thời gian chị H đi làm. Việc anh C trình bày từ khi ly hôn mỗi tháng tự 

nguyện gửi tiền cho chị H từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng để phụ nuôi 
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cháu T là hoàn toàn không có. Chị H yêu cầu Tòa án bác yêu cầu khởi kiện yêu 

cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của anh C. 

Tại Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã Đ (nay là TAND thành phố Đ), 

tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh La Nguyễn Phong C về việc 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Ngoài ra, Bản án sơ 

thẩm còn tuyên về án phí và các chi phí tố tụng khác, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 18/11/2018, anh La Nguyễn Phong C có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: 

+ Về tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Thư ký 

Tòa án, Hội đồng xét xử và các đương sự tuân thủ đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Đại diện đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300 và 

khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự, sửa Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của anh C làm trong thời hạn luật định, có hình thức và 

nội dung phù hợp với quy định pháp luật nên được xem xét giải quyết theo trình 

tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã tự thỏa thuận được với nhau 

về việc giải quyết vụ án. Cụ thể: Chị H đồng ý giao con chung La Nhật T cho 

anh C trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng; việc chị H giao con 

cho anh C do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm; chị H không phải cấp 

dưỡng nuôi con; chị H được quyền thăm nom con, không ai được cản trở; chị H, 

anh C hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và 

mức cấp dưỡng; anh C tự nguyện chịu án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm và phúc 

thẩm. Xét việc tự thỏa thuận của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, không vi 

phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Vì vậy, cần chấp nhận một 

phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa Bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

[4] Án phí dân sự phúc thẩm: Do các đương sự tự thỏa thuận với nhau về 

việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm, nên anh C phải chịu án phí hôn 

nhân gia đình phúc thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự

năm 2015: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C. 

Sửa Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 43/2018/HN&GĐ-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. 

2. Áp dụng Điều 300 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 69, 71,

72, 81, 82, 83, 84, 85; 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; Pháp lệnh số 10/2009/PL-

UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Công nhận sự thỏa thuận giữa nguyên đơn anh La Nguyễn Phong C và bị 

đơn chị Mã Thị Thu H về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp về thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. 

Sự thỏa thuận của các đương sự có nội dung như sau: 

Chị Mã Thị Thu H đồng ý giao con chung là cháu La Nhật T, sinh ngày 

01/9/2012 cho anh La Nguyễn Phong C trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục đến khi cháu T đủ 18 tuổi. Chị Mã Thị Thu H không phải 

cấp dưỡng nuôi con. Việc chị H giao cháu T cho anh C do các bên tự thực 

hiện và tự chịu trách nhiệm về việc giao con chung. 

Chị H được quyền thăm nom con mà không ai được cản trở. Trường 

hợp chị H lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu dến 

việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của anh C, thì anh C có 

quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chị H. 

Vì quyền và lợi ích tốt nhất về mọi mặt của cháu La Nhật T, khi có căn 

cứ, chị H, anh C hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi việc nuôi 

con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định pháp luật. 

- Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Anh La Nguyễn Phong C tự 

nguyện chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí hôn nhân gia đình sơ 

thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí anh C đã nộp theo 

biên lai thu tiền số 0000527, quyển số 0011 ngày 16/8/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Đ (nay là thành phố Đ). 

- Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm: Anh La Nguyễn Phong C tự 

nguyện chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí hôn nhân gia đình phúc 

thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí anh C đã nộp theo 

Biên lai thu tiền số 0000819, quyển số  0017 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Đ. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- TAND thành phố Đ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS thành phố Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, T.GĐ&NCTN. 

Vũ Hoàng Linh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 

Bản án số: 341/2019/HNGĐ-PT 
Ngày: 23/4/2019 

V/v “Tranh chấp thay đổi người trực 
tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Tranh 

chấp về cấp dưỡng” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:  

Bà Trần Thị Nhung 

1/ Bà Châu Thị Điệp 

  2/ Ông Lê Thọ Viên 

- Thư ký phiên toà: Bà Tăng Thị Hồng Thanh – Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiếu – Kiểm sát viên. 

Ngày 23/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 
phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 09/2019/TLPT-HNGĐ 
ngày 05/01/2019 về việc “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi 
ly hôn; Tranh chấp về cấp dưỡng”; 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 596/2018/HNGĐ-ST ngày 
29/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận 4 bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1498/2019/QĐ-PT ngày 
01/4/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Lê Thanh P, sinh năm 1986

  Địa chỉ: số 192 đường C, phường H, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Ông Lê Minh P1, sinh năm 1982.

 Địa chỉ: 205/17 D, phường M, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Người kháng cáo: Bà Nguyễn Lê Thanh P là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

21



2 

Tóm tắt nội dung và quyết định của bản án sơ thẩm: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Lê Thanh P trình bày: 

Bà và ông Lê Minh P1 đã ly hôn theo Bản án số 109/2017/HNGĐ-ST ngày 
27/3/2017 của Tòa án nhân dân Quận B. Theo quyết định của bản án này thì bà 
được quyền nuôi dưỡng con chung tên Lê Nguyễn Ngọc A1, sinh ngày 
23/12/2014 còn ông P1 được nuôi dưỡng người con tên Lê Nguyễn Thùy A2, 
sinh ngày 01/6/2012. Khi án có hiệu lực thi hành, bà đến thăm trẻ Anh do ông 
P1 nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn, vì gia đình ông P1 ngăn cản, chửi mắng bà 
và các bên đã xảy ra xô xát khi bà đến thăm con. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu 
thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; cụ thể: bà sẽ tiếp tục nuôi trẻ 
An và yêu cầu ông P1 giao trẻ Anh cho bà trực tiếp nuôi dưỡng. Bà sẽ tạo điều 
kiện cho ông P1 đến thăm nom con và rút lại yêu cầu ông P1 cấp dưỡng nuôi 02 
con chung. Bà không có chứng cứ để nộp cho Tòa nhưng theo bà hiện tại ông P1 
đã có vợ, có con khác. Bà sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc 02 con chung tốt hơn ông 
P1 vì 02 người con đều là giới nữ. Mặc khác, ông P1 không có thời gian đưa đón 
con mà giao cho bà nội của bé đưa đón (có chứng cứ nộp cho Tòa).   

Bị đơn ông Lê Minh P1 trình bày: 

       Ông không đồng ý với yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung của 
bà P. Ông yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng trẻ Lê Nguyễn Thùy A2, bà P tiếp 
tục nuôi dưỡng trẻ Lê Nguyễn Thùy An, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con 
cho nhau. Hiện nay, trẻ A2 do ông nuôi dưỡng đang phát triển tốt về thể chất và 
tinh thần, trẻ được đi học. Ông phủ nhận những lời trình bày của bà P về việc 
ông đã có gia đình mới và có con. Hiện ông chưa kết hôn với ai, sống cùng với 
trẻ A2 và cha mẹ. Trẻ A2 ở với ông ổn định, phát triển tốt về tinh thần nên 
không cần thiết phải thay đổi người nuôi con. Mặc khác, bà P lợi dụng việc thăm 
con để gây mất trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng đến công việc làm của ông 
và ảnh hưởng đến việc ông nuôi dạy con. Bản thân ông có công việc ổn định nên 
đủ điều kiện để nuôi con tốt hơn bà P.  

         Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 596/2018/HNGĐ-ST ngày 
29/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận B đã tuyên xử: 

1. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về cấp dưỡng” của
nguyên đơn bà Nguyễn Lê Thanh P do nguyên đơn rút yêu cầu. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về thay đổi người trực
tiếp nuôi con sau khi ly hôn” của nguyên đơn bà Nguyễn Lê Thanh P. 

         Tiếp tục giao con chung tên Lê Nguyễn Thùy A2, sinh ngày 01/6/2012 cho 
ông Lê Minh P1 tiếp tục nuôi dưỡng.  

        Bà P có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở, nhưng 
bà P 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 của người đang trực 
tiếp nuôi con. 
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        Vì lợi ích của con, khi có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo 
quy định của pháp luật, Tòa án có thể quyết dịnh việc thay đổi người trực tiếp 
nuôi con, hoặc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc thay 
đổi mức cấp dưỡng nuôi con.   

  Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự. 

Ngày 11/12/2018, bà Nguyễn Lê Thanh P có đơn kháng cáo bản án hôn 
nhân gia đình sơ thẩm số 596/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án 
nhân dân Quận B. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 Nguyên đơn bà Nguyễn Lê Thanh P vẫn giữ yêu cầu kháng cáo, yêu cầu 
thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con chung Lê Nguyễn Thùy A2, sinh ngày 
01/6/2012 từ ông Lê Minh P1 sang cho bà trực tiếp nuôi dưỡng. Lý do thay đổi 
người nuôi con vì ông P1 và gia đình cản trở không cho bà thăm con, ông P1 
thường xuyên vắng nhà giao con cho ông bà nội chăm sóc, 2 trẻ là bé gái muốn 
ở bên nhau gần gũi. Ông P1 đã có vợ mới, có con riêng. Nếu được nuôi con bà 
không yêu cầu ông P1 có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.    

       Bị đơn ông Lê Minh P1 yêu cầu giữ nguyên việc nuôi con như bản án sơ 
thẩm vì người con chung Lê Nguyễn Thùy A2, sinh ngày 01/6/2012 ở với ông từ 
năm 2015 đến nay, ông nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con tốt, trẻ được đi 
học và phát triển bình thường. Các lý do bà P đưa ra là không đúng nên ông 
không đồng ý.   

       Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa phát biểu ý kiến như sau:  

       Về hình thức: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng quy định 
của tố tụng dân sự về thụ lý vụ án, thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn chuyển hồ 
sơ cho Viện Kiểm sát nghiên cứu và thủ tục tại phiên tòa. Người tham gia tố 
tụng đúng, chấp hành đúng nội quy phiên tòa. 

Về nội dung kháng cáo: Bà P yêu cầu được trực tiếp nuôi con Lê Nguyễn 
Thùy A2, sinh ngày 01/6/2012. Lý do bà P yêu cầu thay đổi người nuôi con là 
ông P1 không tạo điều kiện cho thăm con, trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên, kết quả 
xác minh ông P1 và gia đình chăm sóc bé phát triển tốt, không có chứng cứ trẻ 
sống trong môi trường bị hạn chế phát triển về tinh thần hoặc gia đình ông P1 
cản trở quyền thăm nom con. Hơn nữa ông P1 có công việc ổn định, trực tiếp 
nuôi trẻ Thùy A2 ổn định từ năm 2017. Ông P1 có đủ điều kiện nuôi dạy con. 
Căn cứ Điều 81, 82, 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì yêu cầu thay đổi 
người nuôi con không có căn cứ chấp nhận. Do đó, kháng cáo của nguyên đơn 
không có căn cứ chấp nhận. Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015 đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 
công khai tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng 
xét xử phúc thẩm nhận định:  

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Lê Thanh P làm trong thời 
hạn luật định, phù hợp với quy định tại Điều 272; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân 
sự năm 2015; đương sự có kháng cáo đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo 
quy định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 Xét kháng cáo của bà Nguyễn Lê Thanh P, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại 
Bản án Hôn nhân Gia đình số 109/2017/HNGĐ-ST ngày 27/3/2017 của Tòa án 
nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử đã quyết định về con 
chung: Xác định ông P1 và bà P có 02 con chung tên Lê Nguyễn Thùy A2, sinh 
ngày 01/6/2012 và Lê Nguyễn Ngọc A1, sinh ngày 23/12/2014. Ghi nhận sự 
thỏa thuận của ông, bà như sau: Giao trẻ tên Lê Nguyễn Thùy A2 cho ông P1 
trực tiếp nuôi dưỡng; Bà P trực tiếp nuôi dưỡng trẻ Lê Nguyễn Ngọc A1. Về cấp 
dưỡng nuôi con chung ông bà tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

       Ngày 07/5/2018, bà Nguyễn Lê Thanh P nộp đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi 
người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, nôi dung đơn bà có nguyện vọng được trực 
tiếp nuôi thêm người con Lê Nguyễn Thùy A2, sinh ngày 01/6/2012; yêu cầu 
ông P1 cấp dưỡng nuôi mỗi người con 2.500.000đồng/tháng x 2 người con = 
5.000.000đồng/tháng . Lý do thay đổi người trực tiếp nuôi con: gia đình ông P1 
(cha và chị gái) cản trở không cho bà đến nhà thăm con, ông P1 không cho con 
đi học nên bà không thể đến trường thăm con, ông P1 đã có vợ đang mang thai 
và thường xuyên đi làm không có thời gian chăm sóc con tốt. Quá trình Tòa án 
thu thập chứng cứ, bà P rút yêu cầu ông P1 cấp dưỡng nuôi con chung.       

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông P1 không đồng ý giao người con Lê Nguyễn 
Thùy A2 cho bà P trực tiếp nuôi dưỡng vì từ năm 2015 đến nay ông là người 
trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con. Người con được đi học, phát triển tốt về 
tinh thần lẫn thể chất. Ông cũng tạo điều kiện cho bà P thăm nom con. Tuy 
nhiên khi đến thăm con bà P hay gây gỗ với những người trong gia đình ông làm 
mất an ninh trật tự tại địa phương.   

Xét, nguyện vọng mong muốn được trực tiếp nuôi dưỡng con của bà P và 
ông P1 đều xuất phát từ tình thương và trách nhiệm đối với con. Tuy nhiên, để 
đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho con được phát triển toàn diện về tinh thần lẫn 
thể chất và được sống ổn định, Hội đồng xét xử xét:  

Lời khai nhận của bà P và ông P1 đều xác định từ khi đôi bên ly thân vào 
năm 2016 cho đến nay, mỗi bên trực tiếp nuôi 01 người con chung. Bà P nuôi 
dưỡng người con nhỏ, sinh ngày 23/12/2014. Ông P1 nuôi dưỡng người con lớn, 
sinh ngày 01/6/2012. Bà P và con ở cùng với cha mẹ ruột bà P, còn ông P1 và 
con ở cùng với cha mẹ ông P1. Cả hai bên đều có công việc và thu nhập ổn định 
để nuôi con nên không có yêu cầu cấp dưỡng nuôi con cho nhau. Xét, với các lý 
do bà P đưa ra để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, Tòa án cấp sơ thẩm 
đã tiến hành xác minh tại địa phương nơi ông P1 cư trú, tại trường nơi người con 
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đang học tập. Kết quả xác minh: ông P1 không có hành vi ngăn cản việc thăm 
con của bà P, trẻ Lê Nguyễn Thùy A2 có đi học, ông P1 trực tiếp chăm sóc con, 
sức khỏe và tâm lý phát triển bình thường… Như vậy, trong quá trình nuôi 
dưỡng, ông P đảm bảo được điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con, đảm bảo về 
việc phát triển thể chất cũng như tinh thần trẻ Thùy A2. Tại điểm b khoản 2 
Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Việc thay đổi người 
trực tiếp nuôi con được giải quyết khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ 
điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Xét, án sơ 
thẩm đã cân nhắc xem xét toàn diện căn cứ theo quy định pháp luật. Tại phiên 
tòa phúc thẩm, bà P không xuất trình được chứng cứ nào cho thấy ông P1 không 
đảm bảo được việc chăm sóc, nuôi dưỡng con hay có hành vi cản trở không cho 
bà thăm nom, chăm sóc con chung sau ly hôn. Do vậy cấp phúc thẩm không có 
cơ sở chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của bà P nên giữ 
nguyên quyết định  của cấp sơ thẩm. Xét ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát tại 
phiên tòa đề nghị để đảm bảo sự ổn định của người con, giữ nguyên quyết định 
án sơ thẩm là có căn cứ chấp nhận như đã phân tích ở trên.   

 Án phí dân sự sơ thẩm 300.000đồng bà P chịu. 

 Án phí dân sự phúc thẩm 300.000đồng bà P chịu. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Thi hành án Dân sự năm 2008; 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Lê Thanh P, giữ
nguyên bản án sơ thẩm; 

Tiếp tục giao người con chung tên Lê Nguyễn Thùy A2, sinh ngày 
01/6/2012 cho ông Lê Minh P1 trực tiếp nuôi dưỡng. 

Bà P có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở nhưng 
bà P 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 của người đang trực 
tiếp nuôi con. Vì lợi ích của con, khi có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ 
chức theo quy định của pháp luật, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người 
trực tiếp nuôi con, hoặc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên 
hoặc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con.  

2. Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng bà P
chịu, cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng bà P đã nộp 
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tại Biên lai thu số AG/2014/0009001 ngày 07/5/2018 của Chi cục Thi hành án 
dân sự Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà P đã nộp đủ án phí sơ thẩm.  

Trả lại bà P 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại 
Biên lai thu số AG/2014/0009002 ngày 07/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân 
sự Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng bà P 
chịu, cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng bà P đã nộp 
tại Biên lai thu số AG/2014/0009735 ngày 12/12/2018 của Chi cục Thi hành án 
dân sự Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà P đã nộp đủ án phí phúc thẩm.  

        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 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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; 
- Toà án nhân dân Quận B,TPHCM; 
- Chi cục Thi hành án dân sự  Quận B, TPHCM; 
- Đương sự; 
- Lưu. 

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

Trần Thị Nhung 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 

THẨM PHÁN 

Châu Thị Điệp 

THẨM PHÁN 

Lê Thọ Viên 

THẨM PHÁN 
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Nhung 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Án số: 11/2019/HNGĐ- PT 

Ngày: 16/04/2019 

V/v Yêu cầu thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau ly hôn. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  TỈNH BẮC GIANG 

-Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Hoàng Thị Thu Hiền  

Các thẩm phán:   Ông Nguyễn Văn Nhiên 

     Ông Ong Thân Thắng 

-Thư ký phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: 

Ông Đặng Văn Thìn - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 16/2019/TLPT- HNGĐ ngày 

19/03/2019 về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. 

Do bản án sơ thẩm số 45/2018/HNGD-ST ngày 30/8/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Y bị kháng cáo. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2019/QĐ-PT ngày 21/03/2019  

giữa các đương sự: 

-Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1974 (vắng mặt) 

 Đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 33, khu vực 7, phường H, thành phố Q, 

tỉnh Bình Định. 

Địa chỉ: 72/6 X, phường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

-Bị đơn: Anh Hà Văn Đ, sinh năm 1966 (có mặt) 

Nơi ĐKHKTT: 179/2 N, phường 12, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. 

Tạm trú tại: Phố Q, thị trấn T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. 

-Người kháng cáo: Bị đơn anh Hà Văn Đ 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn ngày 

27/02/2017, được bổ sung bằng bản tự khai và các lời khai tiếp theo  nguyên 

đơn chị Nguyễn Thị V trình bày:  

Năm 2015 chị và anh Đ ly hôn, Tòa án nhân dân huyện B giải quyết ly 

hôn và con chung. Cụ thể giao con chung tên Hà Thảo M, sinh 25/9/1999 cho 

chị chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh Đ nuôi dưỡng, chăm  sóc con chung tên Hà 

Minh P, sinh 28/11/2008. Sau khi ly hôn, anh Đ không nuôi dưỡng, chăm sóc 

con chung mà để bác ruột là bà Hà Thị Đ, cư trú tại thị trấn T, huyện Y, tỉnh Bắc 

Giang nuôi cháu Hà Minh P. Anh Đ đang làm ăn sinh sống ở quận B, thành phố 

Hồ Chí Minh. Anh Đ cản trở, không cho chị thăm nom cháu P, mỗi lần thăm 

nom cháu P, chị đều phải đưa tiền cho anh Đ. Việc anh Đ không trực tiếp nuôi 

con mà để chị ruột anh Đ (tức chị Đ) nuôi là không đảm bảo. 

Hiện chị có nhà ở tại phường H, thành phố Q, nghề nghiệp của chị là chủ 

sản xuất chả cá, chứng cứ xuất trình là giấy phép kinh doanh, công việc và thu 

nhập ổn định, mức thu nhập trung bình 15.000.000đ đến 20.000.000đ/tháng. 

Xưởng sản xuất cách nhà chị ở khoảng 25m. Chị xác định, chị có thời gian, kinh 

tế để chăm sóc, nuôi dưỡng con chung để cháu đảm bảo về vật chất cũng như về 

mặt tinh thần.  

Nay chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị nuôi con chung tên Hà Minh P, 

chị không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng nuôi con.   

 Bị đơn anh Hà Văn Đ trình bày: Sau khi anh và chị V ly hôn, cháu P học 

lớp 2 ở 179/2 N, phường 12, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Vì anh có ý định 

chuyển ra Bắc nên sau khi cháu P học lớp 2 xong, anh xin chuyển cho cháu ra 

trường tiểu học thị trấn T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. Bố con anh làm thủ tục tạm 

vắng, tạm trú tại phố Q, thị trấn T từ giữa năm 2016 đến nay. Lý do bố con anh 

ra Bắc ở vì quê gốc của anh ở thị trấn T, huyện Y. Anh muốn bố con anh được 

sinh sống gần anh em họ hàng. Cháu P học ở phường 12, quận B lực học kém, 

sau khi học ở trường tiểu học thị trấn T cháu được sự dạy dỗ, kèm cặp của anh 

và các cô giáo đều là họ hàng nên cháu học tiến bộ hơn. Từ năm 2016 đến nay 

anh và cháu P ở tại nhà chị gái là bà Hà Thị Đ và ông Hoàng Văn N tại phố Q, 

thị trấn T. Hiện cháu có cuộc sống ổn định, học tốt. Bản thân anh có công việc 

và thu nhập ổn định. Công việc của anh là kinh doanh hải sản, kinh doanh chủ 

yếu bằng điện thoại, thỉnh thoảng, rất ít khi phải đi Sài Gòn. Anh thường xuyên 

có mặt ở nhà. Anh khẳng định, anh có thời gian chăm sóc, nuôi dạy cháu P. Chị 

V là người tốt, hiện chị làm chủ xưởng sản xuất chả cá ở thành phố Q, nhà ở gần 

xưởng, mặc dù về kinh tế chị V có khả năng nuôi con chung hơn anh, nhưng do 

chị V bận công việc, không có thời gian chăm sóc con. Ngoài ra, chị V không có 

phương pháp giáo dục con. Anh xác định, anh có khả năng nuôi con chung hơn 

chị V vì anh có phương pháp và thời gian dạy dỗ chăm sóc con chung. 

Nay chị V đề nghị Tòa án giải quyết cho chị V nuôi cháu P, anh không 

đồng ý.  
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 Tại biên bản ghi lời khai ngày 16/01/2018 (bút lục 48), cháu Hà Minh P 

trình bầy: Cháu là con  đẻ của bố Đ, mẹ V, từ khi  bố mẹ cháu chưa ly hôn cháu 

đã ở cùng bố. Năm 2015 bố mẹ cháu ly hôn, Tòa án giải quyết cho cháu được ở 

với bố. Thời gian cháu được ở với bố, bố cháu chăm sóc, nuôi dưỡng cháu đầy 

đủ. Cuộc sống hiện nay của cháu ổn định, học tập tốt nay cháu đề nghị  chao 

cháu được ở với bố, cháu không đồng ý ở với mẹ. Nếu Tòa án giải quyết cho mẹ 

cháu nuôi cháu thì cháu không đồng ý. Nhưng tại bản tự khai ngày 25/6/2018 có 

người giám hộ là chị Nguyễn Thị V mẹ đẻ cháu P (bút lục 126a) cháu Hà Minh 

P lại có đơn trình bầy trước đây cháu có nguyện vọng ở với bố Hà Văn Đ  nhưng 

nay cháu xin thay đổi nguyện vọng, ở với mẹ vì trước đây cháu ở với bố trong 

Sài Gòn đến năm 2016 bố đưa cháu ra bác Hà Thị Đ phường Q, thị trấn T,  

huyện Y, tỉnh Bắc Giang, bố cháu ở trong Sài Gòn thỉnh thoảng bố cháu mới về 

thăm cháu. Việc ăn học của cháu đều do bác Đ lo. Nay cháu đã về với mẹ ở  

cháu muốn ở với mẹ không muốn ở với bác Đ và bố cháu.    

Với nội dung trên bản án sơ thẩm số 45/2018/ HNGĐ-ST ngày 30/8/2018 

của Tòa án nhân dân huyện Y đã áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 84 Luật hôn 

nhân và gia đình; Căn cứ khoản 3 Điều 28; Khoản 4 Điều 147, các Điều 227, 

228, 271 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

tòa án  xử: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị V 

- Giao cho chị Nguyễn Thị V trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung 

tên Hà Minh P, sinh 28 tháng 11 năm 2008. Chị V không yêu cầu cấp dưỡng 

nuôi con. Anh Đ có quyền thăm nom con chung. 

Vì lợi ích của con, khi có lý do chính đáng, một hoặc cả hai bên có quyền 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con. 

 Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyễn Thị V phải chịu 300.000đ án phí 

DSST nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí DSST đã nộp là 300.000đ theo 

biên lai số AA/2014/0009906 ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Chi cục thi hành 

án dân sự quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Chị V đã nộp đủ. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định quyền kháng cáo cho các đương 

sự. 

 Do xét xử vắng mặt chị V và anh Đ, bản án được tống đạt hợp lệ cho chị 

V, anh Đ. Ngày 7/09/2018 anh Hà Văn Đ kháng cáo, ngày 20/9/2018 anh Đ nộp 

tiền tam ứng án phí phúc thẩm. Anh Đ kháng cáo không đồng ý bản án sơ thẩm 

nói trên. anh đề nghị huỷ bản án sơ thẩm và giữ nguyên bản án trước đây giao 

con chung là cháu P cho anh nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị V có đơn xin vắng 

mặt tại phiên tòa, bị đơn anh Hà Văn Đ không rút đơn kháng cáo. Do vắng mặt 

nguyên đơn chị V nên  không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 
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Anh Hà Văn Đ trình bầy: Anh kháng cáo bản án sơ thẩm không đồng ý 

giao cháu P cho chị V nuôi dưỡng chăm sóc. Anh ở quê thường xuyên, có điều 

kiện nuôi cháu P. Những lời trình bầy của chị V không đúng sự thật. Tòa sơ 

thẩm xử không khách quan; Đơn của cháu P viết  cách ngày cháu P bị bắt cóc 5 

ngày, cháu không thể viết đơn. Lúc đó cháu Phương đang ở thành phố Đ không 

phải ở thành phố Q. Nội dung đơn cháu P viết không đúng sự thật. Anh có đủ 

điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc cháu P hơn chị V.  Chị V không có thời gian 

chăm sóc con và đưa đón con đi học. Do vậy, anh đề nghị tòa phúc thẩm xem 

xét yêu cầu kháng cáo của anh giao cháu P cho anh nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang  phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký  đã tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Đối với việc chấp hành pháp luật của đương sự: Nguyên đơn chị V đã có 

đơn xin xét xử vắng mặt  đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được quy 

định  trong Bộ luật tố tụng dân sự; Bị đơn anh Đ có mặt tại phiên tòa đã thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều 70, 71 và Điều 234 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

         Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của anh Hà Văn Đông. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. Anh Đ phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ý kiến kiểm sát viên. 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1].Về thủ tục tố tụng: Chị Nguyễn Thị V là nguyên đơn có đơn đề nghị 

Tòa án xét xử vắng mặt.  Nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ 

luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị V. 

 [2].Về nội dung: Tại bản án số 1320/2015/HNGĐ- ST ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về ly 

hôn, con chung: Giao cho chị Nguyễn Thị V trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng 

con chung Hà Thảo M, sinh ngày 25/9/1999. Giao cho anh Hà Văn Đ trực tiếp 

chăm sóc và nuôi dưỡng con chung tên Hà Minh P, sinh ngày 28/11/2008. Chị V 

và anh Đ không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.  

Chị V khởi kiện yêu cầu thay đổi người trục tiếp nuôi con từ anh Đ sang 

chị đối với con chung Hà Minh P. Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Y 

đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị V giao con chung là cháu Hà Minh P, 

sinh ngày 28/11/2008 cho chị V trực tiếp nuôi dưỡng. Anh Đ kháng cáo không 

đồng ý. Xét kháng cáo của anh Hà Văn Đ, Hội đồng xét xử thấy:  

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  thì sau khi giải quyết  ly 

hôn và con chung, anh Đ và cháu P sinh sống tại 179/2 N, phường 12, Quận B, 

thành phố Hồ Chí Minh. Giữa năm 2016 anh Đ, cháu P làm thủ tục tạm vắng 
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tạm trú tại phố Q, thị trấn T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang và cho cháu P nhập học 

tại trường tiểu học thị trấn T. Từ đó đến nay, anh Đ và cháu P ở nhà chị gái anh 

Đ là bà Hà Thị Đ và ông Hoàng Văn N tại phố Quán T, thị trấn T, huyện Y, tỉnh 

Bắc Giang.  

Theo cung cấp của Công an thị trấn T và ông N (chồng bà Đ): Cháu P sau 

khi chuyển về học tại trường tiểu học thị trấn T, ở cùng ông N, bà Đ. cháu P chủ 

yếu do vợ chồng ông N, bà Đ là chị gái anh Đ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Anh Đ khi đi, khi về, thời gian 01 tháng đến 02 tháng về 1 lần. Toàn  bộ việc 

chăm sóc nuôi dưỡng cháu P là do vợ chồng bà Đ. 

 Mặt khác, tại cấp sơ thẩm cháu P có trình bầy nguyện vọng được ở với bố 

sau đó lại thay đổi nguyện vọng được ở với mẹ, tại cấp phúc thẩm  cháu P có 

đơn trình bầy có nguyện vọng được ở với mẹ và  kèm theo là Giấy xác nhận của  

trường TH, THCS và THPT iSchool  Q nơi cháu P đang theo học. 

 Về điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng con chung thì chị V hiện tại có nhà ở 

và thu nhập ổn định từ nghề chả cá và cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập 

của chị, chị có đủ điều kiện trực tiếp trông nom chăm sóc, nuôi dưỡng cháu P. 

Anh Đ trình bầy  chị V có điều kiện về kinh tế,  về thời gian thì chị V bận công 

việc nhiều không có thời gian chăm sóc con chung việc đưa đón con đi học phải 

thuê người, anh hiện tại anh đang thuê nhà ở và có thu nhập từ việc buôn bán hải 

sản và  chạy xe đón khách nhưng anh không cung cấp được chứng cứ. Như vậy, 

căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ và trình bầy của anh Đ tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử thấy  anh Đ không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục cháu P.  Do vậy, bản án sơ thẩm căn cứ vào điều kiện của các 

bên và nguyện vọng của cháu P và chấp nhận yêu cầu của chị V giao cháu 

Phương cho chị V là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là có căn 

cứ.  

Từ nhận định phân tích trên, Hội đồng xét xử  căn cứ khoản 1 Điều 308 

Bộ luật tố tụng dân sự không chấp nhận kháng cáo của anh Hà Văn Đ. Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

 [3].Về Án phí: Căn cứ Khoản 1Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 1 

Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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, anh Đ phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng  nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Không chấp nhận 

kháng cáo của anh Hà Văn Đ. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình; Căn cứ 

Khoản 3 Điều 28; Khoản 4 Điều 147, khoản 1 Điều 148; các Điều  Bộ luật tố 

tụng dân sự, khoản 5 Điều 27, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 

14 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 chị Nguyễn Thị V

 Giao cho chị Nguyễn Thị V trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung 

cháu Hà Minh P, sinh 28 tháng 11 năm 2008. Anh Đ có quyền thăm nom con 

chung không ai được cản trở anh Đ thực hiện quyền này. 

Vì lợi ích của con, khi có lý do chính đáng, một hoặc cả hai bên có quyền 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con. 

2. Về án phí: Chị Nguyễn Thị V phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ

thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 

300.000 đồng theo biên lai số AA/2014/0009906 ngày 10 tháng 3 năm 2017 của 

Chi cục thi hành án dân sự quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Chị V đã nộp đủ. 

Anh Hà Văn Đ phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. Nhưng 

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

AA/2016/0002625 ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Y, tỉnh Bắc Giang. Xác nhận anh Đ đã nộp đủ. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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, 7b 

và Điều 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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi gửi: 
-VKSND tỉnh Bắc Giang; 

-VKSND huyện Y, Bắc Giang; 

-TAND huyện Y, Bắc Giang; 

-THADS huyện Y, Bắc Giang; 

-THADS quận Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 ( Đã ký) 

Hoàng Thị Thu Hiền 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH  ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 03/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 01- 4 - 2019 

  V/v “Tranh chấp hôn nhân gia đình – 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 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 ĐỒNG THÁP 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy. 

Các Thẩm phán:   Ông Bùi Văn Phương. 

  Ông Sỹ Danh D. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thanh Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà: 

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 25/3 và 01/4/ 2019 tại Trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 13/2019/TLPT- HNGĐ 

ngày 30 tháng 01 năm 2019 về tranh chấp hôn nhân gia đình - thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau ly hôn”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 53/2018/ HNGĐ–ST ngày 13 tháng 12 

năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Châu Thành bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 10/2019/QĐ-PT  

ngày 07 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự: 

-  Nguyên đơn:  Nguyễn Thị Thùy T, sinh năm 1983. 

 Địa chỉ: số X, tổ 17, ấp B, xã X, huyện X, tỉnh Vĩnh Lng. 

 Người đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Thị Thùy T là Phạm Ngọc 

Khỏe, sinh năm 1993, địa chỉ: số X đường Mậu Thân, Phường X, thành phố 

Vĩnh Lng, tỉnh Vĩnh Lng.   

-  Bị đơn:  Nguyễn Minh Z, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: số 423, ấp Hòa Z, xã An Phú Z, Châu Thành, Đồng Tháp. 
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Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an Đồng Tháp, địa chỉ: 

xã X, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn Thị Kim P , sinh năm 1975.

2. Đổ Thị Chúc L, sinh năm 1988.

Cùng địa chỉ: ấp Hòa Z, xã An Phú Z, Châu Thành, Đồng Tháp.        

3. Người kháng cáo
  
anh Nguyễn Minh Z là bị đơn của vụ án.

 (Các đương sự có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và khởi kiện bổ sung ngày 14/8/2018 yêu cầu thay 

đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn cùng các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án người đại diện ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Chị T và 

anh Z là vợ chồng, nhưng đã ly hôn theo Quyết định Công nhận Z tình ly hôn và sự 

thỏa Z của các đương sự số 100/2013/QĐST- HNGĐ ngày 21/6/2013 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành. Sau khi ly hôn anh Z được trực tiếp nuôi con là 

Nguyễn Tấn D - sinh ngày 29/01/2012. Đến năm 2018 anh Z vi phạm pháp luật và 

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, liên quan vụ án giết người. 

 Hiện nay cháu Nguyễn Tấn D đang sinh sống với Nguyễn Thị Kim P là chị 

ruột của anh Z và chị Đổ Thị Chúc L là vợ sau của anh Z. 

 Nay chị T là mẹ ruột của cháu D yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con 

sau khi ly hôn, để về trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Nguyễn Tấn 

D.       

Theo lời khai và biên bản hòa giải tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp 

ngày 13/9/2018, bị đơn anh Nguyễn Minh Z trình bày: anh Z thống nhất lời trình 

bày của chị T về ngày tháng năm ly hôn, sau khi ly hôn anh Z là người trực tiếp 

nuôi dưỡng cháu Nguyễn Tấn D, chị T được quyền đến thăm nom, nưôi dưỡng, 

chăm sóc giáo dục cháu D, nhưng từ khi ly hôn cho đến nay chị T không đến thăm 

nom, chăm sóc cháu D trong khi lúc giao con cho anh nuôi cháu D mới 6 tháng 

tuổi. Khi bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, anh có nhờ chị P 

là chị ruột và chị L là vợ sau của anh  nuôi dưỡng, chăm sóc cháu D. Vì vậy, anh Z 

không đồng ý giao cháu Nguyễn Tấn D cho chị T nuôi dưỡng.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

41



1. Chị Nguyễn Thị Kim P, trình bày: Chị là chị ruột của anh Z, khi Z và

T ly hôn với nhau cháu D mới 06 tháng tuổi, T giao cháu D cho anh Z nuôi 

dưỡng, cuộc sống cháu D được đảm bảo, hiện cháu D đang học lớp 1. Từ khi 

Z bị tạm giam cho đến nay, chị là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu D, còn T 

từ khi ly hôn Z cho đến nay chỉ đến thăm cháu D được vài lần, chị có hỏi cháu 

D có chịu theo mẹ là T ở không, cháu D không đồng ý. Nay chị không đồng ý 

giao cháu D cho chị T nuôi dưỡng, chị yêu cầu được nuôi cháu D đến khi cha 

cháu trở về thì giao cháu D lại cho P chịu trách nhiệm hoàn toàn trong lúc 

nuôi dưỡng cháu D. 

2. Chị Đổ Thị Chúc L, trình bày: chị L và anh Z mới kết hôn và được Ủy

ban nhân dân xã An Phú Z cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 20/3/2018, đến 

ngày 23/3/2018 thì anh Z bị bắt tạm giam cho đến nay. Từ khi anh Z bị bắt 

tạm giam đến nay chị L vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc cháu D, đưa rước 

đi học, chị không đồng ý giao cháu D cho chị T. chị yêu cầu được tiếp tục 

nuôi dưỡng cháu D, chị cam kết là chịu trách nhiệm hoàn toàn khi cháu D có 

xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cháu D.  

Tại quyết định bản án sơ thẩm số 53/2018/HNGĐ-ST, ngày 13/12/2018 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên xử:  

- Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của 

chị Nguyễn Thị Thùy T. 

Chị Nguyễn Thị Thùy T được quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con Nguyễn Tấn D – sinh ngày 29/01/2012. 

- Buộc anh Nguyễn Minh Z, chị Đổ Thị Chúc L và chị Nguyễn Thị Kim 

P giao cháu Nguyễn Tấn D – sinh ngày 29/01/2012 cho chị Nguyễn Thị Thùy 

T trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. 

Chị Nguyễn Thị Thùy T và các thành viên trong gia đình của chị T 

không được cản trở anh Z thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con 

chung. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: đương sự được miễn nộp tiền án phí sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên thời hạn, quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/12/2018, anh Nguyễn Minh Z kháng 

cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Nguyễn 
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Minh Z vẫn giữ kháng cáo, không đồng ý giao con chung tên Nguyễn Tấn D, 

sinh ngày 29/01/2012 cho chị Nguyễn Thị Thùy T nuôi dưỡng.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tại phiên tòa phúc thẩm 

phát biểu về tố tụng của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và những người 

tham gia tố tụng đều chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; 

về nội dung, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Châu 

Thành. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu 

chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm; sau khi nghe ý kiến 

của các đương sự và quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xét kháng cáo của anh Nguyễn Minh Z, Hội đồng xét xử xét thấy: 

anh Z và chị Nguyễn Thị Thùy T là vợ chồng, do hôn nhân không hạnh phúc 

nên anh và chị T đã ly hôn. Theo quyết định công nhận Z tình ly hôn và sự 

thỏa Z của các đương sự số 100/2013/QĐST – HNGĐ ngày 21/6/2013 của 

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành thì anh Z được nuôi con chung tên 

Nguyễn Tấn D, sinh ngày 29/01/2012. Sau khi ly hôn, anh Z trực tiếp nuôi 

dưỡng cháu D đến ngày 23/3/2018 thì anh Z vi phạm pháp luật nên bị tạm 

giam tại trại giam Công an tỉnh Đồng Tháp, hiện cháu D sinh sống với cô ruột 

là chị P và chị L là vợ sau của anh Z. 

Xét thấy, sau khi ly hôn anh Z là người nuôi dưỡng và chăm sóc cháu D  

theo quyết định ly hôn nói trên; sau khi anh Z đi tù thì cháu D vẫn được chị L 

là vợ sau của anh Z và chị ruột của anh Z là chị P sống chung với anh Z tiếp 

tục nuôi dưỡng, chăm sóc cháu D ổn định cho đến nay; từ đó đến nay cháu D 

vẫn có tinh thần, sức khỏe tốt, sinh hoạt  và việc học hành vẫn bình thường, 

chị P là cô ruột và có quan hệ huyết thống với cháu D, hơn nữa nguyện vọng 

của cháu D cũng muốn được sống chung với chị Lan và chị P; Mặt khác thời 

gian chấp hành án của anh Z cũng không còn nhiều tức là thời gian ngắn thì 

anh Z đã được về trực tiếp nuôi dưỡng cháu D. 

Đối với chị T hiện tại đang có công việc là làm công nhân cũng không 

đủ điều kiện và thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cháu D; trong thời 
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gian chị T đi làm thì cháu D cũng được giao cho người thân thích của chị T 

trông nom cháu D. 

Do đó để ổn định cuộc sống, sinh hoạt học tập và phát triển của cháu D, 

cần thiết phải để cháu D tiếp tục chung sống bên gia đình anh Z, vì vậy việc 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi người nuôi con của chị 

Nguyễn Thị Thùy T là chưa có đủ căn cứ và phù hợp, nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của anh Z sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu 

thay đổi người nuôi con của chị T. 

 [2] Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo của anh Nguyễn Minh Z, giữ nguyên bản án sơ thẩm là chưa đủ 

căn cứ, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.   

[3] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 

anh Nguyễn Minh Z, sửa bản án sơ thẩm số 53/2018/ HNGĐ - ST ngày 

13/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.  

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.  

 [5] Về án phí sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Thùy T không phải chịu án phí 

sơ thẩm do thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy định của pháp luật.     

Về án phí phúc thẩm: Anh Nguyễn Minh Z không phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2, Điều 148; khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự;

Áp dụng điểm b, khoản 2 và khoản 3, Điều  84 của Luật hôn nhân và gia 

đình; 

Nghị quyết 326/2016/UBTUQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH 14 về 

án phí, lệ phí Tòa án,  

1. Chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Minh Z.

2. Sửa bản án sơ thẩm số 53/2018/HNGĐ–ST ngày 13/12/2018 của Tòa

án nhân dân huyện huyện Châu Thành. 

- Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn của chị Nguyễn Thị Thùy T. 
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- Về án phí sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Thùy T không phải nộp án phí sơ 

thẩm. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Anh Nguyễn Minh Z không phải chịu án 

phí phúc thẩm. 

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp quyết định, 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 Z 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,7b 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:   

- Phòng KTNV&THA TAND Tỉnh; 

- VKSND Tỉnh; 

- TAND huyện Châu Thành;   

- Chi cụcTHADS huyện Châu Thành; 

- Đương sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS.       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà 

Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy 
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH ĐẮK LẮK     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 16 - 01 - 2019      

Về việc tranh chấp về thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn 

- Các Thẩm phán:      1. Bà Lê Thị Tùng 

2. Bà Nguyễn Thị Hằng

 - Thư ký phiên tòa: Ông Trương Xuân Hải – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: Bà Huỳnh Thị 

Ngọc Dung - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 16/01/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm công 

khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 39/2018/TLPT- HNGĐ, ngày 06 tháng 12 năm 

2018, về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn”. Do 

có kháng cáo của bị đơn là bà Trần Thị Ngọc P và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đối với bản án sơ thẩm số: 120/2018/HNGĐ-ST 

ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2018/QĐ-DS ngày 26/12/2018 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 02/2019/QĐ-PT ngày 09 tháng 01 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1978.

Trú tại: đường T, phường M, quận B, thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

Đại diện theo ủy quyền của ông N: Ông Trần Trọng H, sinh năm 1972; trú tại: 

đường Đ, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (theo văn bản ủy quyền ngày 08/6/2018, vắng 

mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn: Chị Trần Thị Ngọc P, sinh năm 1981 (Có mặt).

Trú tại: đường P, thành phố B, tỉnh Đắk lắk. 

3. Người kháng cáo: Chị Trần Thị Ngọc P là bị đơn trong vụ kiện.

4. Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn, đại diện theo ủy quyền của

nguyên đơn trình baøy:

Anh Nguyễn Văn N và chị Trần Thị Ngọc P ly hôn theo quyết định  thuận tình 

ly hôn và thỏa thuận của các đương sự số 373/HNGĐ-ST, ngày 04/5/2016 của Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định này cháu 

Nguyễn Trần An K do anh N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; cháu Nguyễn Trần Phú 

Q do chị P trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn Trần Phú Q thì chị P 

thường xuyên bỏ bê, không quan tâm chăm sóc, giáo viên chủ nhiệm phàn nàn về sức 

học của cháu nên đầu năm 2018 anh N đã đón cháu về ở với anh tại địa chỉ đường T, 

phường M, quận B, thành phố Hồ Chí Minh và học tại trường mầm non A thuộc 

phòng giáo dục và đào tạo quận B, thành phố Hồ Chí Minh. 

Để đảm bảo cho cháu phát triển bình thường và có tương lai, anh N đề nghị 

giao cháu Nguyễn Trần Phú Q cho anh được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến tuổi 

trưởng thành và không yêu cầu cấp dưỡng. Hiện nay, anh N có nghề nghiệp, thu nhập 

ổn định, đang là nhân viên tại Công ty tài chính thuộc Ngân hàng T chi nhánh thành 

phố Hồ Chí Minh, thu nhập khoảng 30.000.000 đồng/tháng, đang sống chung cùng 

với mẹ ruột nên có đủ điều kiện chăm sóc con chung. 

* Bị đơn chị Trần Thị Ngọc P trình bày: Chị P thống nhất với phần trình bày

của anh N về phần ly hôn và có 02 con chung nhưng không đồng ý giao cháu Nguyễn 

Trần Phú Q cho anh N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng vì chị P cho rằng chị P đủ điều 

kiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại chị P đang ở nhà thuê nhưng chị làm dịch vụ nhà 

đất thu nhập ổn định khoảng 10.000.000 đồng/tháng.  

Tại bản án số: 120/2018/HNGĐ-ST ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã: 

Căn cứ khoản 3 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 146; khoản 1 Điều 147; khoản 3 Điều 228; Điều 266 

Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84 Luật hôn nhân 

và gia đình; Áp dụng Điều 26 Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 

2014); Áp dụng khoản 2 Điều 26; khoản 6 Điều 19 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau ly hôn của

nguyên đơn anh Nguyễn Văn N. 

Giao cháu Nguyễn Trần Phú Q sinh ngày 25/8/2013 cho anh Nguyễn Văn N 

trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến tuổi thành niên. 
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Tạm hoãn thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung đối với chị Trần Thị 

Ngọc P. 

Chị Trần Thị Ngọc P có quyền, nghĩa vụ đi lại thăm nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con chung mà không ai được cản trở. 

Nếu chị Trần Thị Ngọc P lạm dụng việc thăm nom con chung để cản trở hoặc 

gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung thì 

anh Nguyễn Văn N có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền tham nom con chung của 

chị Trần Thị Ngọc P. 

Trong quá trình trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung 

nếu có căn cứ anh Nguyễn Văn N không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung trên cơ sở lợi ích của con chung, chị Trần Thị 

Ngọc P, người thân thích, cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý Nhà 

nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi 

con chung. 

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng nuôi con chung có thể thay đổi. Việc 

thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con chung do các bên tự thỏa thuận, không thỏa thuận 

được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

2. Về án phí: Chị Trần Thị Ngọc P phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ

thẩm. Anh Nguyễn Văn N được nhận lại 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm mà ông Trần Trọng H đã nộp thay theo biên lai thu số AA/2017/0003980 ngày 

01/6/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố B. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên quyền yêu cầu thi hành án, quyền kháng 

cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 01/10/2018 bị đơn chị Trần Thị Ngọc P có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Ngày 02/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột 

có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 03/QĐ/KNPT-DS đối với bản án hôn nhân gia 

đình sơ thẩm số 120/2018/HNGĐ-ST ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ 

thẩm – Không chấp nhận đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung của 

ông Nguyễn Văn N. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh ĐắkLắk vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị. 

Tại phiên tòa, phát biểu của Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

cho rằng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử 

chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị Ngọc P và Kháng nghị số: 03/QĐ/KNPT-

DS của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột là hợp lệ, nằm 

trong hạn luật định nên cần chấp nhận.  
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Về nội dung: Ngày 04/5/2016, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 

373/2015/QĐST-HNGĐ về việc thỏa thuận ly hôn giữa chị Trần Thị Ngọc P với anh 

Nguyễn Văn N, theo đó giao cháu Nguyễn Trần An K, sinh ngày 13/11/2010 cho anh 

Nguyễn Văn N nuôi dưỡng. Giao cháu Nguyễn Trần Phú Q, sinh ngày 25/8/2013 cho chị 

Trần Thị Ngọc P nuôi dưỡng. Ngày 31/5/2018, anh N khởi kiện yêu cầu thay đổi người 

nuôi con, giao cháu Nguyễn Trần Phú Q cho anh N nuôi dưỡng. Quá trình giải quyết vụ 

án, Tòa án sơ thẩm chưa tiến hành thu thập chứng cứ để xác minh các vấn đề: Từ khi thỏa 

thuận giao con chung đến nay chị P có hành vi cấm cản anh N thăm nom con chung 

không? Chị P có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con chung không? Có vi phạm nghĩa 

vụ nuôi dưỡng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cháu Nguyễn Trần Phú Q không? Quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 373/2015/QĐST-

HNGĐ không đề cập nội dung cấp dưỡng nuôi con nhưng án sơ thẩm lại tuyên: “Tạm 

hoãn thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đối với bà Trần Thị Ngọc P” là vượt quá phạm 

vi khởi kiện, vi phạm Điều 5 của Bộ luật tố tụng dân sự. Mặt khác, anh N cũng không cung 

cấp được chứng cứ chứng minh chị P vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Q. 

Từ các phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 148; khoản 2 

Điều 308; Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự - chấp nhận đơn kháng cáo của chị Trần Thị 

Ngọc P; chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 03/QĐ/KNPT-DS của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột – sửa bản án hôn nhân gia đình 

sơ thẩm số 120/2018/HNGĐ-ST ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột theo hướng không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn về việc thay đổi người 

trực tiếp nuôi con chung. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ lời 

trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn anh Nguyễn Văn Ngọc và người đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt 

không có lý do. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ  khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân 

sự để xét xử vắng mặt nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.      

[2] Về nội dung: Anh Nguyễn Văn N và chị Trần Thị Ngọc P trước đây là vợ 

chồng, đến ngày 04/5/2016 thuận tình ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số: 373/2015/QĐST-HNGĐ của Tòa án nhân 

dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Về con chung: Giao cháu Nguyễn 

Trần An K sinh ngày 13/11/2010 cho anh Nguyễn Văn N trực tiếp nuôi dưỡng, giao 

cháu Nguyễn Trần Phú Q, sinh ngày 25/8/2013 cho chị Trần Thị P trực tiếp nuôi 

dưỡng và không yêu cầu cấp dưỡng. Ngày 31/5/2018 anh N khởi kiện yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con chung, anh đề nghị được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu 

Nguyễn Trần Phú Q mà trước đây đã giao cho chị P, để anh được trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng cả 02 con chung. 
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Xét yêu cầu khởi kiện của anh Ngọc: Căn cứ để anh N khởi kiện yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con chung là do chị P không chăm lo cho con, không đủ điều kiện để 

chăm sóc con chung. Tuy nhiên, lời khai này của anh N lại không được chị P chấp nhận. 

Phía anh N cũng không có căn cứ nào chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Mặt 

khác, trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm thì chị P đã xuất trình chứng cứ 

chứng minh cho việc chị P vẫn thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn Trần 

Phú Q, việc này thể hiện bằng việc xác nhận của trường mầm non H, cũng như chứng 

minh cho việc thu nhập của chị P bảo đảm cho việc nuôi con chung. 

 Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 

số: 373/2015/QĐST-HNGĐ của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh thể hiện: “Ghi nhận sự tự nguyện của bà P và ông Ngọc không yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con chung”, nhưng bản án sơ thẩm lại tuyên “tạm hoãn nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con chung đối với bà Trần Thị Ngọc P” là sai sót cần rút kinh nghiệm. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy trong thời gian trực tiếp chăm 

sóc, nuôi dưỡng cháu Q thì chị P đã thực hiện tốt, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 

trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu Q, không có căn cứ nào chứng minh chị 

P không đảm bảo việc chăm sóc và nuôi dưỡng cháu Q nhưng bản án sơ thẩm đã chấp 

nhận đơn khởi kiện của anh N để giao cả 02 con chung cho anh N trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng là chưa thỏa đáng, chưa bảo vệ và bảo đảm quyền làm mẹ của chị P. Do đó, việc 

kháng cáo của chị Trần Thị Ngọc P và Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 

03/QĐ/KNPT-DS ngày 02/10/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột là có căn cứ, cần chấp nhận. Vì vậy, cần sửa bản án hôn nhân gia đình sơ 

thẩm số 120/2018/HNGĐ-ST ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Ngọc về việc thay đổi người trực tiếp nuôi 

con. 

Do kháng cáo được chấp nhận nên chị Trần Thị Ngọc P không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm. 

Anh N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ; chị P không phải chịu án 

phí DSST. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng Điều 69; Điều 71; Điều 72; Điều 73; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 

84 Luật hôn nhân và gia đình; Áp dụng Điều 26 Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2014); 

Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Trần Thị Ngọc P và Quyết định kháng nghị 

phúc thẩm số: 03/QĐ/KNPT-DS ngày 02/10/2018 của Viện trượng viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột - Sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 
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120/2018/HNGĐ-ST ngày 14/9/2018 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk.  

Tuyên xử: 

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn Văn N về yêu

cầu được trực tiếp nuôi dưỡng con chung đối với cháu Nguyễn Trần Phú Q, sinh ngày 

25/8/2013. 

2. Về án phí: Anh Nguyễn Văn N phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ

thẩm được khấu trừ vào 300.000đ tiền tạm ứng án phí sơ thẩm mà ông Trần Trọng H 

đã nộp thay theo biên lai số AA/2017/0003980 ngày 01/6/2018 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố B. Chị Trần Thị Ngọc P không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Chị Trần Thị Ngọc P không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm và được nhận lại 

số tiền 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0008209 ngày 03/10/2018 tại Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố B. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao;  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;      
- TAND TP. Buôn Ma Thuột; 

- Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột;    (Đã ký) 
- Đương sự; 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 

- Lưu.     Trần Anh Tuấn    
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

Bản án số: 24/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 16/11/2018 
V/v “Yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau 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 PHÚ YÊN 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Tấn Hoàng 

Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Thu Hằng và bà Lê Thị Thái Lan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Vũ Tường Ninh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Yên; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên: Bà Trần Thị Thu Anh, Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 16 tháng11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án HNGĐ thụ lý số 09/2018/TLPT-HNGĐ ngày 16 tháng 4 

năm 2018 về việc: “Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn”. Do bản án 

HNGĐ sơ thẩm số 10/2018/HNGĐ-ST ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố T bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 28/2018/QĐ-PT ngày 

06/9/2018 và quyết định hoãn phiên tòa số 46/2018/QĐ-PT ngày 21/9/2018 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Bích T, sinh năm 1987; Có mặt.

Trú tại: Thôn P, xã A, huyện T, tỉnh Phú Yên. 

2. Bị đơn: Anh Phạm Ngọc H, sinh năm 1979; Có mặt.

Trú tại: 16/10 N, phường n, Tp T, tỉnh Phú Yên. 

3. Người kháng cáo: Nguyên đơn chị Nguyễn Bích T.

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo đơn khởi kiện ngày 18/9/2017, tài liệu có tại hồ sơ và tại phiên tòa chị 

Nguyễn Bích T trình bày: Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa 

thuận của các đương sự số 209/2016/QĐST-HNGĐ ngày 15/9/2016 của Tòa án nhân 

dân thành phố T đã quyết định: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Phạm Ngọc 

H và chị Nguyễn Bích T. Giao con chung Phạm Thành N, sinh ngày 10/5/2011 cho 

anh H trực tiếp nuôi dưỡng, chị T không phải cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên từ khi 

có quyết định của Tòa án, anh H ngăn cản không cho chị T gặp con và trong cuộc 

sống đã gây áp lực cho con. Hiện nay anh H đã có gia đình mới, vợ đang mang thai 03 

tháng. Cháu N đã được chị T chuyển đến học tại trường cấp 1, xã A, huyện T, tỉnh 

Phú Yên, nên chị T yêu cầu Tòa cho chị được trực tiếp nuôi dưỡng Cháu N, anh H 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Tài liệu có tại hồ sơ và tại phiên tòa anh Phạm Ngọc H trình bày: Thống nhất 

với phần trình bày của chị T về sự thỏa thuận giải quyết con chung khi ly hôn. Bản thân 

anh vẫn tạo điều kiện cho chị T thăm nom, chăm sóc con chung, không có hành vi cản 

trở như chị T trình bày. Anh H vẫn trực tiếp chăm sóc con hàng ngày và đưa đón con đi 

học, đảm bảo sự phát triển của con về mọi mặt. Tháng 02/2018, anh H cho Cháu N 

nghỉ chơi tết với chị T dài ngày nên chị T đã tự ý chuyển trường học cho cháu từ thành 

phố T về huyện T mà không thông báo với anh là vi phạm quy định pháp luật về việc 

giao con cho người trực tiếp nuôi dưỡng con chung. Bên cạnh đó chị T đã lập gia đình 

mới, đang mang thai 05 tháng, thường xuyên bị động thai và không có công việc thu 

nhập ổn định nên không đảm bảo cho việc trực tiếp nuôi con chung. Anh H hiện đang 

làm việc tại Ngân hàng NN & PTNT huyện Phú Hòa, có thu nhập ổn định bình quân 

mỗi tháng 17.000.000đ có thể đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng con. Do đó anh H 

không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị T, đề nghị Tòa giữ 

nguyên việc giao con chung cho anh trực tiếp nuôi dưỡng và không yêu cầu chị T cấp 

dưỡng nuôi con. 

Tại bản án HNGĐ số 10/208/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 Tòa án nhân dân thành 

phố T quyết định:  

Áp dụng các Điều 81, 82, 83 Luật Hôn nhân gia đình 2014. 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau ly hôn của chị Nguyễn Bích T. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và thông báo quyền kháng cáo 

cho các bên đương sự. 

Ngày 12/3/2018, chị Nguyễn Bích T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

yêu cầu kháng cáo. Bị đơn vẫn giữ nguyên ý kiến không đồng ý theo yêu cầu của 

nguyên đơn. 
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Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về vụ án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những 

người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật về tố tụng dân sự. Về nội 

dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp 

nhận kháng cáo của chị Nguyễn Bích T – Sửa quyết định của bản án sơ thẩm giao con 

chung Phạm Thành N cho chị Nguyễn Bích T nuôi dưỡng, anh H không phải cấp 

dưỡng nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, kết quả tranh luận của đương sự 

và ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1]Về kháng cáo của nguyên đơn chị Nguyễn Bích T – yêu cầu thay đổi người 
trực tiếp nuôi dưỡng con chung sau ly hôn: Chị Nguyễn Bích T và anh Phạm Ngọc H 

đã thỏa thuận thuận tình ly hôn, được Tòa án công nhận bằng Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 209/2016/QĐST-HNGĐ ngày 

15/9/2016 của TAND thành phố T. Từ khi ly hôn, con chung là cháu Phạm Thành N 

do anh H trực tiếp nuôi dưỡng. Từ tháng 02/2018, Cháu N do chị T chăm sóc, nuôi 

dưỡng, Cháu N vẫn phát triển bình thường, có sức khỏe tốt. Theo quy định tại Điều 

81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu vợ chồng không thỏa thuận được người trực 

tiếp nuôi con, nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con, tại 

đơn trình bày ngày 03/10/2018 có xác nhận của trường tiểu học A thể hiện nguyện 

vọng của cháu Phạm Thành N muốn được ở với mẹ là chị Nguyễn Bích T. Hơn nữa 

tại phiên tòa phúc thẩm chị T cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập ổn định, hội đủ 

các điều kiện để nuôi con chung và đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho cháu Phạm 

Thành N, nên cần chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Bích T và quan điểm của 

Viện kiểm sát tại phiên tòa sửa bản án sơ thẩm, giao con Phạm Thành N cho chị T 

nuôi dưỡng, anh H không phải cấp dưỡng nuôi con. 

[2]Về án phí: Đương sự phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Bích T. Sửa quyết định của bản án sơ 

thẩm. 

Áp dụng Điều 81, 83, 84 Luật Hôn nhân gia đình. 

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Bích T theo đơn khởi kiện ngày

18/9/2017 về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Giao con chung Phạm 
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Thành N sinh ngày 10/5/2011 cho chị Nguyễn Bích T trực tiếp nuôi dưỡng, Anh 

Phạm Ngọc H không phải cấp dưỡng nuôi con.  

Bên không nuôi con được quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con chung không ai được cản trở. 

2. Về án phí: Căn cứ Điều 147, 148 BLTTDS.

Chị Nguyễn Bích T phải chịu 300.000đ án phí HNGĐ sơ thẩm. Đã nộp đủ tại 

biên lai thu tiền số 0005139 ngày 25/9/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

T. 

Hoàn lại cho chị Nguyễn Bích T 300.000đ tiền tạm ứng án phí HNGĐ phúc 

thẩm đã nộp tại biên lai thu tiền số 0009917 ngày 14/3/2018 của Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố T.  

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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:        
- TANDTC;      

- VKSND tỉnh Phú Yên (2); 

- Các đương sự; 

- TAND Tp. T (2); 

- Chi cục THADS Tp. T; 

- Lưu hồ sơ. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Mai Tấn Hoàng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BẠC LIÊU       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bản án số: 26/2018/HNGĐ-PT 

 Ngày 01 - 11- 2018 
 V/v tranh chấp thay đổi người  

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thanh Dũng 

Các Thẩm phán:         Ông Châu Việt Thanh 

 Bà Châu Minh Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Chúc Ly – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Huỳnh Thị Hồng Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 20/TLPT-HNGĐ 

ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn.  

Do Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 18/2018/HNGĐ-ST ngày 21 

tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 20/2018/QĐ-PT ngày 28 

tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Huỳnh D, sinh năm 1987 (có mặt). 

 Cư trú tại: Ấp H, xã G, huyện P, tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Diễm M, sinh năm 1993 (có mặt). 

Cư trú tại: Ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

- Người kháng cáo: Anh Huỳnh D, là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm, nguyên đơn anh Huỳnh D trình bày: Theo bản án phúc 

thẩm số 15/2016/HNGĐ-PT ngày 12/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

tuyên xử giao cháu Huỳnh Tường V, sinh ngày 10/11/2013 cho chị M trực tiếp 

nuôi dưỡng, anh không phải cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên từ khi ly hôn và giao 
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con cho chị M nuôi dưỡng thì anh có đến thăm con nhưng bị chị M và gia đình 

ngăn cản. Hiện tại, chị M đã có chồng khác và đang sinh sống bên nhà chồng tại 

Khóm 8, phường L, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu. Còn cháu V thì chị M giao lại cho cha 

mẹ ruột của chị nuôi dưỡng, cháu V ốm và đen hơn trước. Nay anh yêu cầu được 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu Huỳnh Tường V, anh không yêu cầu cấp dưỡng nuôi 

con. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Diễm M trình bày: Năm 2016 chị và anh Huỳnh D ly 

hôn. Theo bản án phúc thẩm số 15/2016/HNGĐ-PT ngày 12/7/2016 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên xử giao cháu Huỳnh Tường V, sinh ngày 10/11/2013 

cho chị trực tiếp nuôi dưỡng, anh D không phải cấp dưỡng nuôi con. Hiện tại chị 

vẫn đang nuôi cháu V phát triển khỏe mạnh, bình thường. Đồng thời, chị đủ điều 

kiện để nuôi con. Việc chị có chồng là đúng nhưng cháu V vẫn đang sống cùng vợ 

chồng chị và ở cùng nhà với ông bà ngoại tại ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

Hơn nữa, từ khi ly hôn (năm 2016) đến nay thì anh D không hề thăm nom con, 

không hỗ trợ, cấp dưỡng nuôi con. Chỉ một mình chị vẫn đảm bảo đủ điều kiện 

nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho cháu V. Do đó, chị không đồng ý giao cháu V cho 

anh D nuôi dưỡng.  

Từ những nội dung nêu trên, tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

18/2018/HNGĐ-ST ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Bạc Liêu đã tuyên xử: 

1. Bác yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của anh

Huỳnh D đối với chị Nguyễn Thị Diễm M. 

2. Án phí sơ thẩm hôn nhân và gia đình anh Huỳnh D phải nộp 300.000

đồng. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự theo quy 

định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/6/2018 anh Huỳnh D kháng cáo yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Anh Huỳnh D giữ nguyên yêu cầu xin được nuôi 

con. Lý do: Chị Nguyễn Thị Diễm M có chồng khác không trực tiếp nuôi dưỡng 

cháu V mà giao cháu cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. 

Đối với chị Nguyễn Thị Diễm M không đồng ý yêu cầu của anh Huỳnh D. 

Lý do: Từ khi ly hôn đến nay chị vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc cháu V khỏe mạnh và 

phát triển bình thường. Tuy chị có chồng nhưng không ai ngược đãi cháu V và 

quan trọng hơn là từ nhỏ đến nay cháu V sống cùng mẹ và bên ngoại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ 

án đến thời điểm trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án thấy rằng Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử và các đương sự đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 
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Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của anh Huỳnh D, giữ nguyên bản 

án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 18/2017/HNGĐ-ST ngày 21 tháng 6 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến tranh luận của các đương sự, 

sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, 

sau khi thảo luận, nghị án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2] Xét đơn kháng cáo của anh Huỳnh D nộp trong hạn luật định và nộp tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào Điều 273 và Điều 

276 của Bộ luật Tố tụng dân sự, được chấp nhận xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

[3] Về nội dung kháng cáo: Anh D xác định chị M hiện đã có chồng khác và 

đang sinh sống bên nhà chồng tại Khóm 8, phường L, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu nên 

không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Huỳnh Tường V và giao cháu V cho 

cha mẹ ruột của chị nuôi dưỡng, do đó việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu V không 

được tốt. Tuy nhiên, tại biên bản xác minh ngày 17/5/2018, thì ông Hướng Minh S 

– Trưởng ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu xác định chị Nguyễn Thị Diễm M và

cháu Huỳnh Tường V có sinh sống tại ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu, hiện tại 

cháu V khỏe mạnh và phát triển bình thường. Đồng thời, chị M cung cấp cho Tòa 

án sổ hộ khẩu có tên chị và cháu V thường trú tại ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc 

Liêu. 

[4] Ngày 19/6/2018 Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành xác minh bà Huỳnh Thị 

P là mẹ chồng chị M, thì được bà P xác định chị M kết hôn với con bà (anh T) từ 

tháng 6/2017, thời gian qua thì chị M ở cùng bà tại Khóm 8, phường L, thị xã G, 

tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, tuần nào chị M cũng về nhà cha mẹ ruột tại ấp T, xã V, 

huyện H, tỉnh Bạc Liêu 02 đến 03 ngày để thăm con là có xảy ra trên thực tế. 

[5] Ngày 16/10/2018 Tòa án cấp phúc thẩm đã tiến hành xác minh điểm 

Trường ấp T bà Trần Hồng N và bà Dương Thị Thúy V là giáo viên quản lý và dạy 

cháu Huỳnh Tường V, bà Nguyễn Thị Đ là Chi hội trưởng phụ nữ ấp T và bà 

Nguyễn Việt T là hàng xóm xung quanh nơi ở của cháu Huỳnh Tường V đều xác 

định: Từ tháng 8/2018 đến nay cháu Huỳnh Tường V, sinh ngày 10/11/2013 đang 

học lớp lá 7 tại điểm Trường ấp T, do chị Nguyễn Thị Diễm M là người trực tiếp 

đưa đón cháu V đi học hàng ngày; học phí, các khoản thu khác và chi phí ăn uống, 

sinh hoạt hàng ngày của cháu V đều do chị M chi trả. 

[6] Xét thấy, từ khi ly hôn tháng 7/2016 đến nay anh D không cấp dưỡng, hỗ 

trợ nuôi con, một mình chị M vẫn đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho 

cháu V, cháu V được chị M cho đi học và phát triển bình thường. Anh D kháng 

cáo yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ chứng minh xác định chị M không đủ điều kiện nuôi con. Xét về quyền 

lợi mọi mặt của cháu V, để tránh làm xáo trộn cuộc sống của cháu, nên Tòa án cấp 
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sơ thẩm giao cháu V cho chị M chăm sóc, nuôi dưỡng là phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình.  

[7] Từ những phân tích nêu trên, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 

anh Huỳnh D; có căn cứ chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, 

áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án hôn 

nhân và gia đình sơ thẩm số 18/2018/HNGĐ-ST ngày 21/6/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

 [8] Các phần quyết định khác của bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm 

không bị kháng cáo, kháng nghị được giữ nguyên và đã có hiệu lực pháp luật.  

[9] Án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm, anh Huỳnh D phải chịu theo quy 

định pháp luật.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 293, 308, 313 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 81, 84 

Luật hôn nhân và gia đình; 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. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Huỳnh D; giữ nguyên bản án 

hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 18/2018/HNGĐ-ST ngày 21/6/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

của anh Huỳnh D đối với chị Nguyễn Thị Diễm M. 

2. Về án phí:

Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm anh Huỳnh D phải chịu 300.000 đồng 

(Ba trăm ngàn đồng) và nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

Án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm anh Huỳnh D phải chịu 300.000 

đồng (Ba trăm ngàn đồng). Anh D đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 

đồng theo biên lai thu số 0014305 ngày 28/6/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện H, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND huyện H; (Đã ký) 
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- CCTHADS huyện H;  

- Các đương sự;         

- Lưu Tổ HCTP, hồ sơ vụ án.    Trương Thanh Dũng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 50/2018/DS-PT 

Ngày 19/9/2018 
V/v: “Yêu cầu thay đổi người 

nuôi con chung sau 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 DÂNTỈNH BẮC NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Dũng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Minh và Ông Hoàng Tuấn Anh

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đình Công - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh:  

Ông Vũ Viết Tuấn - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 47/2018/TLPT-HNGĐ ngày 23 tháng 07 năm 

2018 về “Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn” 

Do bản án dân sự số: 13/2018/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 43/2018/QĐPT-DS ngày 21 

tháng 8 năm 2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1982 

Địa chỉ: thôn V, xã B, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh (Có mặt) 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình D, sinh năm 1947  

Địa chỉ: thôn V, xã B, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh (Có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Lại Xuân C, 

Văn phòng Luật sư Q, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt). 

Bị đơn: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1985 (Có mặt) 

STQ: thôn B, xã B, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh. 

Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1982 
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NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án 

như sau:  

Chị Nguyễn Thị S kết hôn với anh Nguyễn Văn H từ năm 2009, vợ chồng chung 

sống đã có 02 con chung là các cháu Nguyễn Văn T, sinh ngày 09/3/2011 và cháu 

Nguyễn Văn H1 sinh ngày 04/01/2013. Do vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng nên năm 

2017 chị S đã có yêu cầu ly hôn anh H. Tại bản án phúc thẩm số 07/2017/HNGĐ-PT 

ngày 25/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xử cho chị S được ly hôn anh 

H, về con chung Tòa án đã giao cháu T cho anh H, giao cháu H1 cho chị S trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Đại diện theo ủy quyền của chị S là ông D trình bày: Sau khi ly hôn, anh H đã 

giữ không cho chị S chăm sóc cháu H1 một thời gian, quá trình chăm nuôi con chung 

anh H cũng không tạo điều kiện để chị S có cơ hội thăm nom cháu T. Bản thân anh H 

là người tàn tật không có thu nhập mà chỉ có tiền trợ cấp người tàn tật của xã nên anh 

H không có khả năng chăm sóc cho cháu T. Cháu T đi học không có tiến bộ, học tập 

sa sút, kém. Anh H cũng không được học hành đến nơi đến trốn, chỉ mới học hết lớp 1 

nên không có khả năng bảo ban, giáo dục con. Về phía chị S, chị S có điều kiện tốt để 

chăm con, chị S đi làm có thu nhập cao, có điều kiện chăm con nên chị S đề nghị Tòa 

án giải quyết việc thay đổi người nuôi con. Chị đề nghị được trực tiếp nuôi cả cháu T 

và cháu H1, nếu được chấp nhận yêu cầu nuôi con thì chị S cũng không yêu cầu anh 

H phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng với chị. 

Anh H trình bày: Sau khi ly hôn, anh và gia đình đã chăm lo cho cháu T đầy đủ, 

chu đáo. Cháu T được cho đi học và đảm bảo các điều kiện khác để học hành và 

trưởng thành. Bản thân anh và gia đình cũng không khó khăn gì trong việc để chị S 

thăm nom cháu T, chỉ là muốn việc thăm nom được nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới 

sự phát triển của cháu. Tuy nhiên, nhiều khi chị S vẫn làm to chuyện, làm ảnh hưởng 

đến tâm lý của cháu. Anh tuy khuyết tật nhưng vẫn lao động được, vẫn chăn nuôi ở 

nhà được và cũng có đi phụ hồ làm thêm để có thu nhập. Bản thân anh hiện đang ở 

với bố mẹ mà không ở cùng với ai khác, bố mẹ anh còn khỏe có khả năng giúp anh 

62



 

trong việc chăm con. Cháu T vẫn được chăm sóc chu đáo. Điều kiện của anh hiện nay 

cũng không khác gì so với năm 2017 nên anh không nhất trí với yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con chung. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị S trình bày: 

Anh H trình bày là có đi làm phụ hồ với mức thu nhập khoảng 200.000đ/ngày 

nhưng không có căn cứ để chứng minh. Bản thân anh là người tàn tật phải nhận trợ 

cấp của Ủy ban nhân dân xã B với mức trợ cấp thấp, chỉ mấy trăm ngàn đồng/tháng. 

Anh H trong quá trình giải quyết việc ly hôn trước đây khai mới chỉ học hết lớp 1 thì 

không đủ kiến thức để dạy con cái học tập. Cháu T hiện nay học rất kém, không được 

lên lớp mà phải ở lại lớp 1 như học bạ nhà trường nơi cháu học đã cung cấp. Phía chị 

S đi làm có thu nhập cao, với sự giúp đỡ của ông bà ngoại thì chị S hoàn toàn có thể 

chăm lo cho con tốt. 

Với nội dung trên tại bản án sơ thẩm số 13/2018/HNGĐ-ST ngày 29/5/2018 của 

Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã xử: 

Căn cứ các Điều 81, 84 Luật hôn nhân và gia đình, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án 

tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn 

của chị Nguyễn Thị S. Anh Nguyễn Văn H tiếp tục được trực tiếp nuôi cháu Nguyễn 

Văn T, sinh ngày 09/3/2011 như quyết định của  bản án phúc thẩm số 

07/2017/HNGĐ-PT ngày 25/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự.  

Ngày 04/6/2018, chị S kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Chị Nguyễn Thị S giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, không thay đổi bổ sung kháng 

cáo, các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 
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ký phiên tòa kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật; về việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn, 

bị đơn đều đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp 

luật. Về nội dung: Tại bản án phúc thẩm số 07/2017/HNGĐ-PT ngày 25/12/2017 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xét xử việc ly hôn giữa chị Nguyễn Thị S với anh 

Nguyễn Văn H trong đó đã giao cho mỗi người nuôi 01 con chung. Xét điều kiện để 

chăm con thì thấy anh H và bố mẹ anh H cũng có điều kiện để chăm sóc cho cháu T. 

Chính vì vậy, bản án sơ thẩm số 13/2018/HNGĐ-ST ngày 29/5/2018 của Toà án 

nhân dân huyện Quế Võ đã không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi 

con chung sau khi ly hôn của chị Nguyễn Thị S là có căn cứ. Do đó, không có cơ sở 

để chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị S về việc thay đổi nuôi con và đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

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 ý kiến của các bên đương sự, ý kiến của Luật sư, Kiểm sát viên tham 

gia phiên tòa, sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

Đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị S kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 

luật định và đã nộp tiền án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật, do vậy kháng 

cáo của chị S là hợp lệ. 

[2] Về nội dung: 

Xét kháng cáo xin được nuôi con chung của chị Nguyễn Thị S. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả chị S và anh H đều có nguyện vọng được nuôi con 

chung là cháu Nguyễn Văn T, sinh ngày 09/3/2011. Việc mong muốn được trực tiếp, 

nuôi dưỡng con là nguyện vọng chính đáng của các bên đương sự. Tuy nhiên việc 

giao con cho ai trực tiếp nuôi dưỡng phải căn cứ vào quyền lợi về nhiều mặt nhằm 

đảm bảo tốt nhất cho con. Khi xét xử việc ly hôn giữa anh H và chị S năm 2017, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã giao cho mỗi người nuôi 01 con chung là đã đánh giá 
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toàn bộ các yếu tố điều kiện của cả chị S và anh H. Điều kiện chăm nuôi con của anh 

H hiện nay cũng không khác gì với thời điểm năm 2017. Anh H hiện đang ở với bố 

mẹ đẻ, có nhà cửa, có chỗ ăn ở ổn định. Mặc dù tàn tật nhưng anh H vẫn có thể lao 

động để nuôi sống và chăm lo cho bản thân. Cháu T vẫn được gia đình anh H chăm 

sóc, cho đi học đầy đủ. Phía nhà trường nơi cháu học tập cung cấp thông tin thì cháu 

T cũng đang học tập ổn định, cháu được bố và ông bà nội chăm lo đầy đủ. Bản thân 

cháu T cũng có nguyện vọng ở với anh H.  

Chị S cho rằng gia đình anh H ngăn cản không cho chị thăm nom cháu T nhưng 

chị không có căn cứ nào khác ngoài lời trình bày của mình. Nếu chị cho rằng anh H 

không cho chị đến thăm con thì chị có thể báo chính quyền địa phương nơi anh H cư 

trú để lập biên bản về việc này. Do đó, với lý do nêu trên của chị S là không có cơ sở 

chấp nhận.  

Xem xét điều kiện, hoàn cảnh thực tế thì việc giao cháu T cho anh H là phù hợp, 

đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu và tránh xáo trộn sinh hoạt của cháu T. Chính vì 

vậy, bản án sơ thẩm số 13/2018/HNGĐ-ST ngày 29/5/2018 của Toà án nhân dân 

huyện Quế Võ đã không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung 

sau khi ly hôn của chị Nguyễn Thị S là có căn cứ. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy: Không có cơ sở chấp nhận kháng 

cáo của chị Nguyễn Thị S. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên chị Nguyễn Thị S phải chịu 

án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 148, khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Y án sơ thẩm xử. 

Áp dụng các Điều 81, 84 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội quy định về phí, lệ phí; tuyên xử: 
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Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn 

của chị Nguyễn Thị S. Anh Nguyễn Văn H tiếp tục được trực tiếp nuôi cháu Nguyễn 

Văn T, sinh ngày 09/3/2011. 

Về án phí: 

Chị Nguyễn Thị S phải chịu 300.000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm và 300.000đ 

tiền án phí dân sự phúc thẩm. Xác nhận chị S đã nộp tạm ứng án phí án phí sơ thẩm  

tại Biên lai số 0002581 ngày 20/3/2018 và tạm ứng án phí phúc thẩm tại Biên lai số 

AA/2017/0002657 ngày 04/6/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;     

- TAND huyện Quế Võ; 

- Chi cục THADS huyện Quế Võ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 (Đã ký) 

Nguyễn Đắc Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 29/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 29-6-2018 

V/v Tranh chấp thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

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

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Sương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến 

Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Minh Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 19/2018/TLPT-HNGĐ ngày 04 tháng 06 

năm 2018 về “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn”. 

Do Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 31/2018/HNGĐ-ST ngày 09 

tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện G bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 135/2018/QĐPT-DS, 

ngày 06 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Đoàn Thị Nguyệt M, sinh năm 1984, cư trú tại: Ấp A, xã S, 

huyện G, tỉnh Bến Tre. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là: Bà Nguyễn Thị B, 

Luật gia thuộc Hội luật gia tỉnh Bến Tre. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Huỳnh T, sinh năm 1982, cư trú tại: Ấp A, xã S, 

huyện G, tỉnh Bến Tre. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn là: Ông Đặng Ngọc P, Luật sư 

của Văn phòng luật sư Đặng P, thuộc đoàn luật sư tỉnh Bến Tre. 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Dũng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Kim Tư 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 
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- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn Huỳnh T là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Đoàn Thị Nguyệt M trình bày: 

Bà và ông T đã ly hôn vào năm 2016. Tại Quyết định giải quyết việc dân 

sự số: 18/2016/QĐ -VDS ngày 07/03/2016 của Toà án nhân dân huyện G về 

việc công nhận thuận tình ly hôn giữa Nguyễn Văn Huỳnh T và Đoàn Thị 

Nguyệt M, về phần con chung giao cho ông Nguyễn Văn Huỳnh T trực tiếp 

trông nôm, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung là cháu Nguyễn Ngọc 

Phương T1, sinh ngày 10/09/2010. Hiện cháu Phương T1 cùng ông Nguyễn Văn 

Huỳnh T ở chung nhà với mẹ ruột của ông T và cháu Phương T1 đang học lớp 2 

trường tiểu học N, thành phố Bến Tre. Nhà trường đã nhiều lần thông báo tình 

hình học tập của cháu Phương T1 bị sa sút, một số môn học chưa đạt yêu cầu. 

Trong khi đó, ông T thường xuyên đi làm thuê không có thời gian trực tiếp nuôi 

dạy con, phải nhờ mẹ ruột lo cho cháu T1. Tuy nhiên, hiện bà nội cháu T1 cũng 

đã lớn tuổi, việc chăm sóc giáo dục cháu T1 đang gặp nhiều khó khăn.  

Hiện tại, bà M đang có công việc làm ổn định với mức lương hàng tháng 

khoảng 5.000.000 đồng. Bà khẳng định đủ điều kiện để chăm sóc, dạy dỗ cho 

con được tốt hơn. Bên cạnh đó, do nhiều lần bà M đến thăm cháu Phương T1 thì 

mẹ của ông T ngăn cản.  Do đó, bà M làm đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con chung. Bà M yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn Huỳnh T 

giao cháu Nguyễn Ngọc Phương T1, sinh ngày 10/09/2010 cho bà trực tiếp nuôi 

dưỡng. Bà không yêu cầu ông Nguyễn Văn Huỳnh T cấp dưỡng nuôi con chung. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn Huỳnh T trình bày: 

Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Nguyệt M. Ông 

T cho rằng bà M không quan tâm, chăm sóc con chung. Hiện ông đang đi làm 

thuê, tiền lương không ổn định nhưng ông khẳng định vẫn đủ điều kiện chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Phương T1. Ông T yêu cầu Tòa án không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 31/2018/HNGĐ-ST ngày 09 

tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện G đã quyết định như sau: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thị Nguyệt M. 

Buộc ông Nguyễn Văn Huỳnh T có nghĩa vụ giao cháu Nguyễn Ngọc 

Phương T1, sinh ngày 10/9/2010 cho bà Đoàn Thị Nguyệt M nuôi dưỡng. Ghi 

nhận bà M không yêu cầu ông Nguyễn Văn Huỳnh T cấp dưỡng nuôi con 

chung.  
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Ông Nguyễn Văn Huỳnh T được quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục 

con chung, không ai được cản trở ông T thực hiện quyền này. 

Vì lợi ích của con chung, một hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu Tòa án 

thay đổi việc cấp dưỡng cho con. 

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức quy định 

tại khoản 5 Điều 84, Luật Hôn nhân và Gia đình, Tòa án có thể quyết định việc 

thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên án phí, quyền kháng cáo, quyền yêu cầu thi 

hành án của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18/4/2018, bị đơn ông Nguyễn Văn Huỳnh 

T kháng cáo với nội dung: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án hôn nhân 

và gia đình sơ thẩm số: 31/2018/HNGĐ-ST ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân huyện G, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Hai bên đương sự không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn: ÔngT và bà 

M đã thuận tình ly hôn năm 2016, theo đó ông T là người trực tiếp nuôi con 

chung (cháu T1), bà M cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 01 triệu đồng. Năm 2016, 

điều kiện cuộc sống, công việc của ông T vẫn như hiện nay nhưng bà M vẫn 

đồng ý giao con cho ông T nuôi dưỡng và trong 02 năm bà M chưa từng cấp 

dưỡng nuôi con chung. Bà M hiện nay đang làm việc tại công ty may mặc làm 

việc 08 giờ có tăng ca nên sẽ không có thời gian chăm sóc con chung. Cháu T1 

đang đi học và sinh sống ổn định cùng ông T. Bà M cho rằng nếu được nuôi con 

bà và cháu sẽ về quê ngoại ở Long An sinh sống như vậy sẽ làm xáo trộn cuộc 

sống của cháu T1 và khi về sống tại Long An thì bà M đã thất nghiệp. Về kết 

quả học tập học kì 1 của cháu T1 có không tốt nhưng đã được cải thiện ở học kì 

2, gia đình ông T đã quan tâm, dạy dỗ giúp cháu T1 học tiến bộ hơn. Tòa án cấp 

sơ thẩm căn cứ vào kết quả học tập học kỳ 1 của cháu T1 để làm căn cứ thay đổi 

người trực tiếp nuôi con là chưa khách quan, toàn diện. Ngoài ra, tại phiên tòa 

phúc thẩm phía bị đơn còn cung cấp cho Tòa án giấy khám sức khỏe của cháu 

T1 thể hiện cháu sức khỏe bình thường. Bà M cho rằng việc thăm nom, chăm 

sóc con chung bị cản trở nhưng không có chứng cứ chứng M. Đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: 
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Vì áp lực nếu ly hôn với ông T thì bà phải để con chung cho ông T nuôi 

dưỡng nhưng do bà biết sau khi ly hôn thì bà vẫn có quyền yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con. Việc bà M không cấp dưỡng nuôi con chung là do cơ 

quan thi hành án không có yêu cầu, bà M không cấp dưỡng bằng tiền mặt nhưng 

hàng tuần bà đều rước cháu T1 về chơi thì việc mua sắm vật dụng, đồ đạc cho 

cháu T1 vẫn đầy đủ. Việc học tập của cháu T1 có sa sút nên cháu cần được tăng 

cường hướng dẫn, dạy dỗ. Thay đổi môi trường sống không phải lúc nào cũng 

không tốt, thay đổi môi trường sống thuận lợi hơn, tốt hơn thì cần thiết cho cháu 

T1 và vì cháu là con gái nên rất cần sự chăm sóc của người mẹ. Đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến cho rằng trong 

quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuân theo đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự; các đương sự đã thực hiện đúng các 

quyền và nghĩa vụ, tham gia phiên tòa theo các quy định của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; về nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn, sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày của các 

đương sự, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa;  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Nguyệt M khởi kiện yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau ly hôn căn cứ vào việc học tập của cháu T1 sa sút, 

cháu T1 có kết quả học tập học kì I môn Toán chưa hoàn thành môn học. Tại 

giấy khám sức khỏe ngày 03/4/2018, cơ quan y tế chuyên môn đã xác định vấn 

đề sức khỏe cần lưu ý đối với cháu Phương T1 là điều trị viêm da, vệ sinh thân 

thể, tăng cường chăm sóc dinh dưỡng. Đồng thời, bà M làm việc tại Công ty 

may VH được công ty xác nhận mức lương hơn 5.000.000 đồng/tháng trong khi 

hiện tại ông T không có công việc ổn định, thường xuyên đi làm, việc chăm sóc 

cháu T1 do mẹ ông T phục trách nhưng bà đã lớn tuổi và do cháu T1 là con gái 

nên cần được sự chăm sóc của người mẹ. 

[2] Bà M trình bày rằng bản thân thu nhập ổn định do làm việc tại công ty 

may lương hơn 5.000.000 đồng/tháng trong khi ông T không có việc làm ổn 

định, gia đình là hộ cận nghèo không đủ điều để đảm bảo cuộc sống cho cháu 

T1, nhưng xét thấy bà M và ông T đã ly hôn theo Quyết định giải quyết việc dân 

sự số: 18/2016/QĐ -VDS ngày 07/03/2016 của Tòa án nhân dân huyện G. Tại 

phần con chung của Quyết định nêu trên ghi nhận bà Nguyễn Thị Nguyệt M 
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đồng ý giao con chung là cháu Nguyễn Ngọc Phương T1, sinh ngày 10/09/2010 

cho ông Nguyễn Văn Huỳnh T nuôi dưỡng. Bà Đoàn Thị Nguyệt M cấp dưỡng 

nuôi con chung mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi con chung tròn 18 tuổi. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bà M thừa nhận biết gia đình ông T là hộ cận 

nghèo nhiều năm và từ khi bà và ông T ly hôn đến nay bà không có cấp dưỡng 

nuôi con chung, vì vậy đã vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con.  

[3] Về học tập, bà M căn cứ vào Phiếu đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

học kì 1 của cháu T1 có môn Toán 4 điểm là chưa hoàn thành môn học nhưng 

không có chứng cứ chứng minh việc ông T cùng gia đình không quan tâm, dạy 

dỗ cháu T1. Đồng thời, căn cứ vào Phiếu đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học 

kì 2 của cháu T1 có môn Toán 6 điểm, kết quả cuối năm hoàn thành chương 

trình học và được lên lớp 3 được nhà trường nhận xét có cố gắng trong học tập 

và có sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện.  

[4] Tại giấy khám sức khỏe của cháu T1 ngày 03/4/2018 tại Trung  tâm y 

tế thành phố Bến Tre có kết luận viêm da do vệ sinh kém, nhẹ cân và suy dinh 

dưỡng chiều cao, tuy nhiên tại giấy khám sức khỏe của cháu T1 ngày 27/6/2018 

tại Trung tâm y tế thành phố Bến Tre có kết luận cháu T1 sức khỏe bình thường. 

[5] Tại Biên bản hỏi ý kiến con chung từ 07 tuổi đến dưới 18 tuổi  ngày 

02/4/2018 cháu T1 có ý kiến muốn tiếp tục sống chung với cha và khẳng định ý 

kiến của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu Tòa án giao cháu cho mẹ nuôi thì 

cháu vẫn đồng ý như vậy không thể căn cứ vào lời trình bày này để khẳng định 

cháu muốn sống chung với mẹ mà không muốn tiếp tục sống cùng cha. Ngoài 

ra, bà M cho rằng việc thăm nom, chăm sóc cháu T1 bị gia đình ông T cản trở 

nhưng lời trình bày này của bà mâu thuẫn với lời trình bày trước đó là mỗi cuối 

tuần bà đều được đón cháu T1 đến chơi tại nơi bà đang sống.  

Từ những nhận định trên, chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn 

Huỳnh T, sửa Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 31/2018/HNGĐ-ST ngày 

09 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện G, đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 [6]  Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Theo Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội; do 

yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận nên bà Đoàn Thị Nguyệt M phải chịu 

án phí là 300.000 đồng nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 

300.000 đồng theo biên lai thu số 0015312 ngày 13/3/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện G. 
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 - Án phí dân sự phúc thẩm: Theo quy định Điều 29 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, do 

yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên ông Nguyễn Văn Huỳnh T không phải 

chịu án phí phúc thẩm. Hoàn tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho ông Nguyễn 

Văn Huỳnh T là 300.000 đồng theo biên lai thu số 0016712 ngày 18/4/2018 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện G. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015; 

Chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Huỳnh T; 

Sửa Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 31/2018/HNGĐ-ST ngày 09 

tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện G.  

Áp dụng Điều 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

Hội. 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đoàn Thị Nguyệt 

M đối với bị đơn ông Nguyễn Văn Huỳnh T về việc yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau ly hôn.  

Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Đoàn Thị Nguyệt M phải chịu án phí là 

300.000 đồng nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 

đồng theo biên lai thu số 0015312 ngày 13/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện G, tỉnh Bến Tre. 

 - Án phí dân sự phúc thẩm: Hoàn tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho ông 

Nguyễn Văn Huỳnh T là 300.000 đồng theo biên lai thu số 0016712 ngày 

18/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Bến Tre. 

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án, người phải thi hành án 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 qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bến Tre; 

- TAND huyện G; 

- Chi cục THADS huyện G; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Huỳnh Ngọc Dũng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 30/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 27/6/2018   

V/v “Thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau ly hôn” 

    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Tuấn Anh  

Các Thẩm phán:   

1. Ông Võ Công Phương

2. Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Trí là thư ký tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

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

Bà Võ Thị Lệ Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 33/2018/TLPT-

HNGĐ ngày 14 tháng 5 năm 2018 về: “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly 

hôn”.  

Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 267/2018/HNGĐ-ST ngày 30 

tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Q bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 225/2018/QĐ-PT 

ngày 06 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thúy P; Trú tại: tổ 8, khu vực 2, phường 

NB, thành phố Q, tỉnh Bình Định  (có mặt).   
- Bị đơn: Anh Nguyễn Đức M; Trú tại: số nhà 583 đường THĐ, thành phố 

Quy, tỉnh Bình Định  (có mặt). 

Người kháng cáo: Anh Nguyễn Đức M – Bị đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thúy P trình bày: 

Chị và anh Nguyễn Đức M đã được Tòa án nhân dân thành phố Q giải 

quyết cho ly hôn theo Quyết định số 164/2016/QĐST - HNGĐ ngày 11.03.2016. 
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Theo Quyết định này, anh M được trực tiếp nuôi cháu Nguyễn Nhật B là con 

chung của anh chị, chị không phải cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên, từ khi ly hôn 

đến nay anh M không làm tròn trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, việc chăm 

sóc và nuôi dưỡng cháu B chủ yếu do cha mẹ anh M vì anh M làm nghề lái xe 

tải chạy đường dài nên thường xuyên vắng nhà, mỗi lần chị đến thăm con thì bị 

anh M và cha mẹ anh M ngăn cản vì vậy để đảm bảo đời sống vật chất và tinh 

thần cũng như tương lai cho cháu B chị yêu cầu được trực tiếp nuôi cháu 

Nguyễn Nhật B, không yêu cầu anh M cấp dưỡng nuôi con. 

 Bị đơn anh Nguyễn Đức M trình bày: 

Anh không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thúy  P về 

việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con vì từ khi ly hôn đến nay anh và cha mẹ 

anh đã chăm sóc cháu B chu đáo và đầy đủ; về điều kiện chỗ ở và thu nhập của 

anh cũng ổn định đủ để nuôi dưỡng cháu B. Hiện tại anh đã chuyển về làm việc 

tại Công ty TNHH TPP chỉ lái xe trong thành phố Q nên có điều kiện để chăm 

sóc con hơn.  

Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 267/2018/HNGĐ-ST ngày 30.3.2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Q đã xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của

chị Nguyễn Thị Thúy P. 

2. Giao cháu Nguyễn Nhật B, sinh ngày 12.7.2008 cho chị Nguyễn Thị

Thúy P trực tiếp nuôi dưỡng. 

3. Việc cấp dưỡng nuôi con: Chị P, anh M không yêu cầu nên Hội đồng xét

xử không xem xét giải quyết. 

Ngoài ra Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm còn quyết định về án phí hôn 

nhân sơ thẩm và quyền kháng cáo của các bên đương sự. 

Ngày 24.4.2018 bị đơn anh Nguyễn Đức M kháng cáo không chấp nhận 

giao cháu Nguyễn Nhật B cho chị Nguyễn Thị Thúy P nuôi dưỡng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 

phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của anh Nguyễn Đức M; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Cháu Nguyễn Nhật B sinh ngày 12.7.2008 là con chung giữa chị 

Nguyễn Thị Thúy P và anh Nguyễn Đức M. Chị P và anh M đã được TAND 

thành phố Q giải quyết cho ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các đương sự số 164/2016/QĐST – HNGĐ ngày 

11.3.2016. Theo quyết định này, anh M là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nhật 
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B, chị P không phải cấp dưỡng nuôi con. Từ khi ở với cha đến nay sức khỏe 

cháu B rất tốt; cháu là học sinh khá giỏi nhiều năm, hiện nay cháu đã học xong 

lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5 tại Trường tiểu học LHP, thành phố Q đây là trường 

học đạt chuẩn quốc gia của thành phố. Mặc dù trước đây anh M - cha cháu làm 

nghề lái xe tải chuyên chạy đường dài hay phải xa nhà, cháu B do ông bà nội 

chăm sóc những lúc vắng cha nhưng rõ ràng anh M đã chăm sóc, giáo dục con 

cái chu đáo và hiện nay anh M đã chuyển về làm việc tại Công ty TNHH TPP 

nên chỉ lái xe trong địa bàn thành phố Q. Anh M có nguyện vọng tha thiết được 

tiếp tục nuôi dưỡng cháu Nhật B. Việc chị P có đơn yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con và được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận trong điều kiện cháu B vẫn 

được nuôi dưỡng giáo dục tốt sẽ làm xáo trộn cuộc sống và tâm lý của cháu vì 

vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Đức M, 

sửa bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của chị P về việc xin thay đổi người 

trực tiếp nuôi con. 

[2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của anh Nguyễn Đức M 

được chấp nhận nên theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội anh M 

không phải chịu . 

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về 

việc giải quyết vụ án đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm là chưa phù hợp với 

nhận định của Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ các Điều 81, 82, 

83, 84 Luật Hôn nhân và Gia đình; Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chấp 

nhận kháng cáo của anh Nguyễn Đức M; Sửa bản án sơ thẩm.  

Bác đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thúy P về việc yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con 

Án phí dân sự phúc thẩm: Anh Nguyễn Đức M không phải chịu. Hoàn trả 

cho anh M 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai số 

0006339 ngày 26.4.2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Q. 

 Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị Hội đồng xét xử không giải quyết có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

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, 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. 
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Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Bình Định;   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TP Quy Nhơn; 

- Chi cục THADS TP. Quy Nhơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 Hồ Tuấn Anh 
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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: 56/2017/HNGĐ-PT 

Ngày: 20/12/2017 
V/v yêu cầu thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau ly hôn 

NHÂNDANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Bà Bùi Kim Rết. 

Các Thẩm phán:1. Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

2. Bà Võ Thị Thanh Phượng.

-Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Liên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

tòa:Ông Nguyễn Đình Thắng – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 60/2017/TLPT-HNGĐ ngày 30/10/2017 

về việc “Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn”theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 69/2017/QĐPT-HNGĐ ngày 28/11/2017, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn:Anh Ngô Phương B, sinh năm: 1977;  

Địa chỉ: Khu dân cư X1, ấp X2, xã X3, huyện X4, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị đơn:Chị Huỳnh Thị Ngọc T, sinh năm 1985. 

Địa chỉ: Khu dân cư Y1, ấp Y2, xã Y3, huyện X4, tỉnh Đồng Nai. 

- Người kháng cáo: Anh Ngô Phương B, sinh năm: 1977 – Nguyên đơn. 

(Anh B và chị T có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Anh Ngô Phương B và chị Huỳnh Thị Ngọc T đã ly hôn theo Bản án số 

13/2017/HNGĐ-ST ngày 19/4/2016 của Tòa án nhân dân huyện X4 và Bản án 

phúc thẩm số 25/2016/HNGĐ-PT Ngày 27/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. Theo bản án phúc thẩm đã tuyên giao cháu Ngô Long V, sinh ngày 
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08/02/2012 cho chị T được trưc̣ tiếp chăm sóc , nuôi dưỡng , tạm thời anh B 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Theo anh B, trong năm 2015 và 2016, nhiều lần anh đến thăm cháu V thì 

chị T và gia đình ngăn cản không cho thăm con chung. 

Sau khi ly hôn, gia đình chị T ngăn cản không cho anh vào thăm con, anh 

báo cáo với các cơ quan chức năng, được Công an xa ̃ Y3 xác nhận 3 lần (vào 

các tháng 9/2016, tháng 11/2016, tháng 01/2017). Chị T đã vi phạm quyền bình 

đẳng của cha mẹ đối với con cái, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, không tôn 

trọng quyền thăm nom con của ông là vi phạm pháp luật.  

Nhiều lần, anh gửi quà bánh cho cháu V thông qua những người đồng 

nghiệp cùng công tác cùng trường với chị T nhưng đều bi ̣ từ chối . Chị T không 

cho anh điện thoại nói chuyện với cháu V. 

Anh có khả năng kinh tế, có đủ điều kiện để đảm bảo cuộc sống tốt hơn 

cho cháu V. Chị T tuy là giáo viên nhưng phải đi làm cách nhà 25km, không 

trực tiếp đưa đón con đi học. Còn anh thì có điều kiện chăm sóc cháu V tốt hơn 

như cơ quan anh công tác gần trường học, điều kiện kinh tế anh khá hơn chị T...  

Với mong muốn cháu V có đủ điều kiện để phát triển mọi mặt về tinh 

thần và thể chất, anh B yêu cầu Tòa án giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi 

con chung. Cụ thể: Giao cho anh được trực tiếp nuôi cháu Ngô Long V, sinh 

ngày 08/02/2012, anh không yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con chung.  

Theo chị T,việc anh B khai chị cản trở việc thăm nom con chung là hoàn 

toàn không đúng sự thật. Bản thân chị và gia đình luôn chấp hành đúng quy định 

về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phán quyết tại 

Bản án số 25/2016/HNGĐ-PTngày 27/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai.  

Từ ngày ly hôn và đưa con về nhà ngoại sống đến nay, anh B không hề 

yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho con chung. Chỉ có duy nhất 01 lần 

vào thăm con nhưng do không báo trước nên chị không có ở nhà. Sau đó, anh B 

có báo với Trưởng ấp hay ban Phụ nữ ấp hay không thì chị không biết nhưng 

cho đến nay chị chưa từng được đại diện Ban ấp hay Phụ nữ ấp mời can thiệp về 

việc thăm nuôi con. Ban ấp và Phụ nữ ấp cũng đã xác nhận cho chị theo đơn xin 

xác nhận ngày 22/02/2017. Chị cũng chưa từng ngăn cản anh B vào thăm con, 

tại buổi làm việc ngày 21/02/2017 chị đã đề nghị anh B đưa con về bên nội vào 

ngàychủ nhật hàng tuần nhưng anh B không đồng ý. Những bằng chứng anh B 

cho rằng chị ngăn cản quyền thăm con là vào thời điểm trước khi chị và anh B 

được Tòa án giải quyết cho ly hôn (trước tháng 7/2016) và việc này là không 

đúng sự thật nên Tòa án đã bác bỏ lời khai này của anh B.  

Tại bản án sơ thẩm số 39/2017/HNGĐ-ST ngày 07/9/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện X4 áp dụng điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 3 Điều 28; Điều 68; khoản 1 Điều 228; Điều 220; Điều 266 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; khoản 4Điều 2, Điều 69, 70, 71, 72, 83 và Điều 84của Luật Hôn 
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nhân và Gia đình; Điều 39 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ – 

UBNTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án 

phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Ngô 

Phương B về việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con là cháu Ngô Long V, 

sinh ngày 08/02/2012. Ngoài ra, bản án còn tuyên về phần án phí và quyền 

kháng cáo của đương sự.  

Ngày 21/9/2017, anh B có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu 

được thay đổi quyền nuôi con.  

-Quan điểm của đại diện Viên kiểm sát nhân dântỉnh Đồng Nai: 

Việc tuân theo quy định pháp luật của các đương sự, Thẩm phán và của 

Hội đồng xét xử: Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm là đảm bảo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy 

định của pháp luật. 

- Về đường lối giải quyết vụ án: 

Việc anh B cho rằng chị T không đảm bảo quyền lợi tốt nhất về mọi mặt 

cho cháu V nhưng thực tế chị T và gia đình chị T đã chăm sóc, nuôi dạy rất chu 

đáo, đảm bảo cho cháu V có điều kiện phát triển tốt, được thể hiện qua biên bản 

xác minh của chính quyền địa phương và trường mầm non Y3, huyện X4 nơi 

cháu V đang sinh sống, học tập và giấy khám sức khỏe ngày 28/8/2017 của 

Bệnh viện đa khoa khu vực X4.  

Kháng cáo của anh Ngô Phương B yêu cầu được nuôi con chung là không 

có căn cứ chấp nhận. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của anh Ngô Phương B, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa;   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của anh Ngô Phương B làm trong hạn luật 

định, đã đóng tạm ứng án phí nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về quan hệ pháp luật: Anh Ngô Phương B có đơn “yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”, do đó cấp sơ thẩm xác định đúng quan 

hệ pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của anh Ngô Phương B về việc yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con là cháu Ngô Long V để anh được trực tiếp nuôi dưỡng: 

Hồ sơ thể hiện: Trong quá trình nuôi dưỡng cháu V, mặc dù chị T đi làm 

xa nhà (25 km), không trực tiếp đưa đón con đi học nhưng có sự trợ giúp của 

người thân là ông Huỳnh X5 (cha chị T) và chị Huỳnh Thị Ngọc T2 (chị gái của 

chị T) nên cháu V vẫn được đưa đón đi học bình thường. Chị T là giáo viên, có 
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thu nhập ổn định, chị vẫn là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu V. Do vậy, cháu V được đi học và được chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất 

và tinh thần.  

Tại các biên bản xác minh ngày 12/7/2017, ngày 28/9/2017 và giấy khám 

sức khỏe số 873/17/GKSK-BV ngày 28/8/2017 của Bệnh viện đa khoa khu vực 

X4 (bút lục số 137, 186, 197, 198) đã xác định việc chị T cùng gia đình chăm 

sóc tốt cho cháu V, sức khỏe của cháu phát triển bình thường.Căn cứ Điều 84 

của Luật Hôn nhân và gia đình quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn như sau:“…Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện 

trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con...”. Từ những phân tích 

trên cho thấy, chị T đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo 

việc học hành đối với cháu V. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của anh B về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con 

chung là có cơ sở, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh B và 

giữ nguyên án sơ thẩm.   

[4] Về việc anh B cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét các chứng 

cứ quan trọng do anh cung cấp để chứng minh việc bà T và gia đình đã ngăn cản 

quyền trực tiếp thăm con của ông trong nhiều năm, làm ảnh hưởng đến tình cảm 

cha con thiêng liêng của ông với cháu V.  

Chị T thừa nhận có một vài lần từ chối không cho anh B đến thăm cháu V 

là do anh B đến vào ban đêm và có uống rượu (bút lục 147, 148). Tại các biên 

bản xác minh của Trưởng ấp và hàng xóm của bà T xác định thời điểm từ 

khoảng giữa năm 2016 đến nay (tức là sau khi có bản án ly hôn có hiệu lực) anh 

B không báo gì về việc đến thăm con hoặc bị gia đình chị T ngăn cản khi thăm 

con (bút lục 119). Do vậy, lời trình bày của anh B không có cơ sở xem xét.  

[5] Về án phí: 

-Án phí sơ thẩm: Yêu cầu của anh B không được chấp nhận nên anh B 

phải chịu án phí sơ thẩm là 300.000 đồng.  

-Án phí phúc thẩm: Kháng cáo của anh B không được chấp nhận nên anh 

B phải chịu án phí phúc thẩmlà 300.000 đồng 

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp 

nhận kháng cáo của anh Ngô Phương B; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

39/2017/HNGĐ-ST ngày 07/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện X4. 
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- Áp dụng các Điều 81, 82, 83, 84 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBNTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án  

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu của anh Ngô Phương B về việc thay đổi

người trực tiếp nuôi cháu Ngô Long V,sinh ngày 08/02/2012. 

Tiếp tục giao cháu Ngô Long V, sinh ngày 08/02/2012 cho chị Huỳnh Thị 

Ngọc T trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. 

Vì lợi ích của trẻ, khi có yêu cầu của các đương sựhoặc cá nhân, tổ chức 

được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình  năm 2014, 

Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

2. Về án phí:

+ Án phí sơ thẩm: Anh Ngô Phương B phải chịu án phí sơ thẩm là 

300.000 đồng, được khấu trừ số tiền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án 

phí theo biên lai thu số 001209 ngày 07/02/2017của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện X4. 

+ Án phí phúc thẩm: Anh Ngô Phương B phải chịu án phí phúc thẩm là 

300.000 đồng, được khấu trừ số tiền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án 

phí theo biên lai thu số 004388 ngày 02/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện X4. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện X4; 

- Chi cục THAD huyện X4; 

- Các đương sự;  

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Bùi Kim Rết 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG

Bản án số: 62/2017/HNGĐ-PT 

Ngày 21 - 11 - 2017 

V/v tranh chấp “Yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con và yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con sau 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 TIỀN GIANG 

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

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: - Ông Lê Hoàng Hiệp 

Các Thẩm phán: - Bà Lưu Thị Sum 

- Ông Huỳnh Văn Ngoan 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Trúc Hương, là Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Tiền Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Bà Hà 

Ngọc Thư Trúc - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 46/2017/TLPT-HNGĐ ngày 02/10/2017 về tranh 

chấp: “Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con sau khi ly 

hôn”. 

Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 75/2017/HNGĐ-ST ngày 14/6/2017 

của Tòa án nhân dân huyện C bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 272/2017/QĐ-PT ngày 

16/10/2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Chị Trần Thị Yến O, sinh năm 1989 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp LA, xã LQ, huyện C, Tiền Giang.  

- Bị đơn: Anh Lê Văn C, sinh năm 1986 ( có mặt); 

Địa chỉ: Ấp LA, xã LQ, huyện C, Tiền Giang.  

- Người kháng cáo: Bị đơn Lê Văn C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo án sơ thẩm, nguyên đơn Chị Trần Thị Yến O trình bày: 

Giữa Chị Trần Thị Yến O và Anh Lê Văn C đã thuận tình ly hôn theo Quyết định 

số 126/2016/QĐST-HNGĐ ngày 06/5/2016 của Tòa án nhân dân huyện C. Theo nội dung 
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của quyết định thì chị được trực tiếp nuôi cháu Lê Trần Tuấn K, sinh năm 2006 và Anh Lê 

Văn C được trực tiếp nuôi cháu Lê Trần Trà M, sinh ngày 20/11/2010, không ai phải cấp 

dưỡng nuôi con. Tuy nhiên từ khi thuận tình ly hôn đến nay chị là người trực tiếp nuôi 

cháu M, anh C không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu M. Vì vậy chị yêu cầu Tòa 

án giải quyết cho chị được trực tiếp nuôi cháu M và buộc anh C cấp dưỡng nuôi cháu M 

theo quy định của pháp luật. 

- Bị đơn Anh Lê Văn C trình bày: Từ khi thuận tình ly hôn đến nay, cháu M trực 

tiếp sống với chị O, do chị O không cho anh rước cháu M để anh nuôi dưỡng, đồng thời 

không cho anh đến để thăm nom, chăm sóc con. Vì vậy anh không đồng ý theo yêu cầu 

của chị O. 

* Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 75/2017/HNGĐ-ST ngày 14/6/2017

của Tòa án nhân dân huyện C đã áp dụng khoản 3, khoản 5 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 84, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Xử: 

1. Chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu thay đổi người nuôi con và

yêu cầu cấp dưỡng nuôi con của Chị Trần Thị Yến O. 

Chị O được trực tiếp nuôi cháu Lê Trần Trà M, sinh ngày 20/11/2010, 

Buộc Anh Lê Văn C cấp dưỡng nuôi cháu Lê Trần Trà M mỗi tháng 650.000 

đồng đến khi cháu M đủ 18 tuổi, lao động được. Thời gian cấp dưỡng được tính từ tháng 

7/2017. 

Anh Lê Văn C được quyền đến thăm nom, chăm sóc con chung. 

Án sơ thẩm còn quyết định về án phí, về quyền kháng cáo của các đương sự theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Ngày 14/6/2017 Anh Lê Văn C có đơn kháng cáo không đồng ý giao con cho Chị 

Trần Thị Yến O nuôi, yêu cầu giải quyết cho anh được trực tiếp nuôi con vì hoàn cảnh 

kinh tế gia đình của chị O không đủ khả năng để nuôi 02 con. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến:

+ Về tố tụng: Kể từ ngày thụ lý vụ án đến nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử và 

những người tham gia tố tụng tuân thủ đúng quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

+ Về nội dung vụ án: 

- Tại phiên tòa sơ và phúc thẩm bị đơn đều trình bày do nguyên đơn cản trở, ngăn 

cản việc bị đơn đón cháu M về nuôi nên không thực hiện được nuôi dưỡng cháu M từ khi 

Tòa án nhân dân huyện C công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự, 

nhưng bị đơn cũng không yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện quyết định, không báo 

cho chính quyền địa phương biết việc ngăn cản trên, cũng không cung cấp chứng cứ tài 

liệu gì tại phiên tòa án phúc thẩm. 

- Việc nguyên đơn nuôi cháu M từ khi ly hôn đến nay đều đảm bảo cuộc sống đầy 

đủ đi học bình thường, nên cần xem xét theo yêu cầu của nguyên đơn. 
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- Viện kiểm sát đề nghị thời gian cấp dưỡng từ khi bản án có hiệu hiệu lực pháp 

luật. 

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

phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những quy định pháp luật 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án và giải quyết đúng quy định về quan hệ tranh 

chấp, về trình tự thủ tục tố tụng quy định. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm qua lời trình bày, tranh luận và Hội đồng xét xử hỏi 

các đương sự, nhận thấy nguyên đơn sau khi thuận tình ly hôn với bị đơn Lê Văn C đã trực 

tiếp nuôi dưỡng hai cháu Lê Trần Trà M, Lê Tuấn K cho đến nay, vì lý do bị đơn Lê Văn 

C không thực hiện theo quyết định số 126/2016/QĐST-HNGĐ ngày 06/5/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện C, khi chị O nuôi cho đến nay, trong suốt hơn 1 năm nhưng anh C cũng 

không có yêu cầu cơ quan thi hành án, chính quyền địa phương về vấn đề trên, anh cho 

rằng chị O cản trở không cho anh nuôi cháu M nhưng không có chứng cứ, tài liệu gì chứng 

minh, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị đơn cũng không có bổ sung chứng cứ gì khác. 

Cháu M viết bản tự khai yêu cầu tòa án cho cháu M là có căn cứ. 

[3] Nguyên đơn đảm bảo được việc nuôi hai con từ khi ly hôn đến nay dù bị đơn 

không cấp dưỡng, hiện tại cháu M cũng không đồng ý sống với cha và có bản tự khai xin 

được sống với mẹ “cho con được sống với mẹ, mẹ được toàn quyền nuôi con” (BL06), căn 

cứ Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình, xét thấy việc yêu cầu của nguyên đơn là chính 

đáng, được pháp luật quy định, tình trạng thực tế hiện nay nguyên đơn thực hiện tốt việc 

nuôi dưỡng, chăm sóc con nên cần phải xem xét ghi nhận. Để tranh làm ảnh hưởng đến 

tâm sinh lý của các cháu khi phải thay đổi môi trường sống, điều kiện sinh hoạt cũng như 

tình thương của cha mẹ dành cho con cái. 

[4] Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được 

sống chung với người trực tiếp nuôi, người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp 

dưỡng cho con. Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành 

niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, xét việc nguyên đơn 

trực tiếp nuôi hai con thì bị đơn phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con theo quy định của 

pháp luật được quy định tại Điều 107, 110 Luật Hôn nhân và gia đình, nên việc yêu cầu 

của nguyên đơn là có căn cứ, nghĩ nên chấp nhận để đảm bảo một phần cuộc sống của các 

con của chị O và anh C đến khi các con trưởng thành. 

[5] Ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 

được chấp nhận. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của anh C, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Anh Lê Văn C. 
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Giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 75/2017/HNGĐ-ST ngày 

14/6/2017 của Toà án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Xử: 

1. Chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu thay đổi người nuôi con và

yêu cầu cấp dưỡng nuôi con của Chị Trần Thị Yến O. 

Chị O được trực tiếp nuôi cháu Lê Trần Trà M, sinh ngày 20/11/2010, 

Buộc Anh Lê Văn C cấp dưỡng nuôi cháu Lê Trần Trà M mỗi tháng 650.000 

đồng đến khi cháu M đủ 18 tuổi, lao động được. Thời gian cấp dưỡng được tính từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

Anh Lê Văn C được quyền đến thăm nom, chăm sóc con chung. 

2. Án phí:

Anh Lê Văn C phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 300.000 đồng án 

phí bị buộc cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Trần Thị Yến O được hoàn lại 300.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 35124 ngày 04/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Anh Lê Văn C phải có nghĩa vụ nộp 300.000 đồng án phí hôn nhân phúc thẩm, 

được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 35406 ngày 

14/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, xem như anh C đã nộp xong án phí 

phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui 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 qui định tại các điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện C;  

- THADS huyện C;    

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

HNPT-2017-H 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Lê Hoàng Hiệp 
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   TAND TỈNH THÁI NGUYÊN 

TAND TP. THÁI NGUYÊN 

    ––––––––––––––– 

        Bản số: 48/2017/HNGĐ - ST 

        Ngày: 06/9/2017 

        Vụ: T- H 

  Thay đổi nuôi con 

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 THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Trọng Tú, cán bộ hưu phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên; 

Ông Đỗ Phượng, cán bộ hưu phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 

Nguyên; 

Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoài - Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH: Ông Nguyễn Minh Tốn – 

Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017 tại hội trường, Toà án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

số: 729/2016/TLST-HNGĐ ngày 16 tháng 11 năm 2016 về Yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2017/QĐST-HNGĐ, 

ngày 04 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Đỗ Trọng T, sinh năm 1973. 

Trú tại: Tổ 09, phường G, thành phố TH, tỉnh Thái Nguyên. 

(có mặt tại phiên toà) 

2. Bị đơn: Chị Trần Thị Như H, sinh năm 1981.

Trú tại: Tổ L, phường G, thành phố TH, tỉnh Thái Nguyên. 

(có mặt tại phiên toà) 

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Công Q – là 

luật sư thuộc văn phòng Luật sư  T, đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên.  

(có mặt tại phiên tòa). 
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NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện, tại bản tự khai và tại phiên toà nguyên đơn anh Đỗ 

Trọng T trình bày: Anh Đỗ Trọng T và chị Trần Thị Như H ly hôn năm 2015. 

Tại bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 72/2015/HNGĐ-ST, ngày 24/12/2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định giao cho chị Trần 

Thị Như H trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu Đỗ Trọng 

A, sinh ngày 11/9/2009 đến khi cháu A thành niên hoặc đến khi có sự thay đổi 

khác. Giao cho anh T trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu 

Đỗ Trọng H, sinh ngày 21/9/2005 đến khi cháu H thành niên hoặc đến khi có sự 

thay đổi khác. Từ khi ly hôn đến nay chị H không đón con và cũng không hề 

chăm sóc con chung là Đỗ Trọng A, anh là người trực tiếp nuôi dưỡng cả hai 

con chung. Nay anh đề nghị thay đổi cho anh là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu 

Đỗ Trọng A.  

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh T đề nghị chị H phải cấp dưỡng nuôi cháu A 

cùng anh T mức 1.500.000 đồng/ tháng. 

Về án phí: Anh nhận nộp án phí theo quy định. 

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa hôm nay phía bị đơn chị 

Trần Thị Như H trình bày: Chị và anh T ly hôn năm 2015, khi ly hôn Tòa án đã 

quyết định chị và anh T mỗi người trực tiếp nuôi dưỡng một con chung, chị là 

người trực tiếp nuôi dưỡng con chung là cháu Đỗ Trọng A. Nhưng sau khi Tòa 

án xét xử xong thì anh T không cho chị đón con, chị đã đến gặp anh T nhưng 

anh T không cho chị gặp con, chị gửi quà cho con anh T cũng không cho con mà 

còn vứt đi. Chị đã làm đơn sang cơ quan thi hành án thành phố Thái Nguyên yêu 

cầu thi hành bản án ly hôn số 72 ngày 24/12/2015 của Tòa án nhân dân thành 

phố Thái Nguyên và đang chờ thi hành án. Bản thân anh T đã bị tai nạn giao 

thông nên sức khỏe yếu, không thể đảm bảo việc chăm sóc tốt nhất cho các con 

nên chị không nhất trí với đề nghị của anh T. Chị đề nghị Tòa án bác đơn yêu 

cầu của anh T và để chị tiếp tục được là người nuôi dưỡng cháu Đỗ Trọng A. 

Về cấp dưỡng nuôi con: Chị xác định mỗi người nuôi một con nên không ai 

có nghĩa vụ phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị đơn: Nhất trí ý kiến của bị đơn 

và đề nghị Tòa án cho bị đơn được là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung là 

Đỗ Trọng A. 

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án đã tiến hành hòa giải nhiều lần, tuy 

nhiên các đương sự không thỏa thuận được, do vậy vụ án được đưa ra xét xử công 

khai ngày hôm nay. 

Trong phần tranh luận, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình đề 

nghị được trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đỗ Trọng A. 
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Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ đã 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn và ra 

quyết định giao cháu Đỗ Trọng A cho chị Trần Thị Như H tiếp tục chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục đến khi cháu trưởng thành. 
 Tại phiên toà đại diện VKS phát biểu quan điểm: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử chấp 

hành quy định về tố tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng quy định 

của pháp luật.   

- Về nội dung: Đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tiếp tục giao 

cháu Đỗ Trọng A cho chị Trần Thị Như H trực tiếp nuôi dưỡng; anh Đỗ Trọng T 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đỗ Trọng H. Hai bên không phải góp phí tổn nuôi con 

cho nhau. Án phí: Nguyên đơn phải nộp.     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về tố tụng: Đây là tranh chấp về hôn nhân gia đình thuộc Điều 28 và Điều 

35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố Thái Nguyên.  

Về nội dung: Tại bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số 72/2015/HNGĐ-ST, 

ngày 24/12/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định 

giao cho chị Trần Thị Như H trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi 

dưỡng cháu Đỗ Trọng A, sinh ngày 11/9/2009 đến khi cháu A thành niên hoặc 

đến khi có sự thay đổi khác. Giao cho anh T trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo 

dục, nuôi dưỡng cháu Đỗ Trọng H, sinh ngày 21/9/2005 đến khi cháu H thành 

niên hoặc đến khi có sự thay đổi khác. Sau khi ly hôn chị H không đến đón con, 

không chăm sóc con mà anh T một mình chăm sóc con từ đó cho đến nay. Tại 

phiên tòa anh T giữ nguyên quan điểm đề nghị được là người trực tiếp nuôi 

dưỡng con chung Đỗ Trọng A.  

Chị H không nhất trí với yêu cầu của nguyên đơn. Chị cho rằng anh T ngăn 

cản, đe dọa không cho chị đón cháu A, không cho chị được thực hiện quyền làm 

mẹ, chị đến thăm, gửi quà cho con đều bị anh T vứt đi, không cho lấy. Anh T đã 

bị mất 61% sức khỏe vì tai nạn giao thông.... 

Xét về điều kiện chăm sóc giáo dục con chung: Chị H hiện tại có nghề 

nghiệp làm ruộng, ngoài ra chị còn làm thêm, theo chị khai tổng thu nhập từ 4 

triệu đến 5 triệu đồng. Anh T có công việc tại doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc 

T mức thu nhập là 7.500.000 đồng/ tháng. Như vậy cả hai đều có thu nhập. 

Xét trên thực tế, anh T một mình nuôi dưỡng cả hai con chung trong điều 

kiện chỉ có thu nhập là 7.500.000đ là không đủ, thể hiện trong việc anh xin thay 

đổi nuôi con và còn yêu cầu chị H cấp dưỡng hàng tháng. Tại phiên tòa anh thừa 

nhận đã hai lần bị tai nạn giao thông, bị cắt lá lách, sức khỏe yếu không làm 

được việc nặng nên điều kiện nuôi con của anh T không đảm bảo. 
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 Bản thân cháu A từ khi cha mẹ ly hôn, ở với bố, cháu đã không được chăm 

sóc, nuôi dưỡng đầy đủ dẫn đến việc học hành giảm sút. Tại biên bản lấy lời 

khai ngày 13/3/2017 cháu A khai: Khi bố mẹ ly hôn cháu không biết được ở với 

ai, cháu chỉ biết ở với bố... mẹ cháu có đến thăm và mang quà, quần áo cho cháu 

nhưng bố không cho cháu gặp mẹ và bố vứt quà đi, chỉ khi lên Tòa án cháu mới 

được gặp mẹ... Cô giáo chủ nhiệm của cháu A cho biết thêm: cháu học hành lơ 

đãng, không tập trung, vệ sinh cá nhân chưa được sạch sẽ... Ban Giám hiệu 

trường Tiểu học G cũng xác nhận: cháu Đỗ Trọng A là học sinh lớp 2c... học 

sinh A đọc còn chậm, chữ viết còn sai nhiều lỗi chính tả, tính toán chậm. Kết 

quả đánh giá định kỳ cuối năm học chưa đủ điều kiện lên lớp 3, còn phải rèn 

luyện trong hè..... Điều đó cho thấy từ khi ở với anh T, cháu Đỗ Trọng A đã 

không được đảm bảo phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. 

Chị H không phải là không đến đón cháu A theo phán quyết của Tòa án tại 

bản án số 72/2015/LHST ngày 24/12/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên mà do anh Đỗ Trọng T không chấp hành bản án, ngăn cản không cho 

chị H thực hiện quyền của mình, không cho cháu A được gặp mẹ, cháu A không 

dám nói thật nguyện vọng của mình...      

Như vậy, các căn cứ mà anh T đưa ra để xin thay đổi nuôi con là chưa đủ 

để chấp nhận theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân gia đình. Hội đồng xét xử 

không chấp nhận yêu cầu của anh T, tiếp tục giao con chung là Đỗ Trọng A, 

sinh ngày 11/9/2009 cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục  đến khi 

con đủ 18 tuổi hoặc đến khi có sự thay đổi khác.  

Đối với nghĩa vụ cấp dưỡng: Hiện tại chị H và anh T mỗi người đã nuôi 

một con chung nên bác yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung của anh T, là phù 

hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Hai bên có quyền đi lại thăm nom con 

chung. 

Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái 

Nguyên và đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn tại phiên tòa là có 

căn cứ nên chấp nhận. 

Về án phí: Anh T phải nộp T bộ án phí thay đổi nuôi con sơ thẩm. 

Các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn luật định. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 147 Điều 357, Điều 468  Bộ 

luật Tố tụng Dân sự 2015; Áp dụng các Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật 

Hôn nhân và gia đình 2015; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 

10/2009/UBTVQH12, ngày 27 tháng 02 năm 2009; Điều 48 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
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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. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Đỗ Trọng T. Tiếp tục giao

con chung là Đỗ Trọng A, sinh ngày 11/9/2009 cho chị H là người trực tiếp nuôi 

dưỡng cho đến khi con thành niên hoặc đến khi có sự thay đổi khác. Giao cháu 

Đỗ Trọng H, sinh ngày 21/9/2005 cho anh T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi 

trưởng thành hoặc đến khi có sự thay đổi khác. Anh T, chị H có quyền đi lại thăm 

nom con chung. 

 Về nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con: Anh T và chị H không phải có nghĩa 

vụ cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau. 

2. Án phí: Anh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí thay đổi

nuôi con sơ thẩm vào ngân sách nhà nước, được chuyển từ tiền tạm ứng án phí 

đã nộp sang theo biên lai thu số 0001927 ngày 16/11/2016 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố TH.   

3. Quyền kháng cáo: Anh T, chị H có quyền kháng cáo bản án trong hạn

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:
 - TA tỉnh TN 

 - VKS TPTN 

 - THA TP TN 

 - Các ĐS 

 - Lưu, lưu HS 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

     Nguyễn Thị Thu Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số:
 
18/2017/HNGĐ-PT 

Ngày: 05/7/2017 

V/v: “Thay đổi người trực 

 tiếp nuôi con”. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

THành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến. 

Các Thẩm phán: Bà Phan Thị Thu Hương 

       Bà Võ Thị Thanh Phượng. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Minh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Đồng Nai: Bà Vũ Thị Mỹ Liên- 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường C - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 18/2017/TLPT-HNGĐ ngày 06 

tháng 6 năm 2017 về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con”. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 51/2017/HNGĐ-ST ngày 16/3/2017 

của Tòa án nhân dân tHành phố B bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 24/2017/QĐ-PT ngày 12 

tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thanh N, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: 310, ấp 3, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai.  

Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Gia công công ty G, đường số 8, KCN B, Đồng 

Nai. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Anh T, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Kp 2, phường T, tHành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên lạc: Xã P, huyện Đ, Đồng Nai. 

 (Ông T, bà N có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm: 

Theo đơn khởi kiện, các lời khai tại hồ sơ và tại phiên tòa, nguyên đơn 

bà Lê Thị Thanh N trình bày: 

Bà và ông Nguyễn Anh T ly hôn theo quyết định thuận tình ly hôn số 227 

ngày 24/8/2015. Bà và ông T có hai con chung là cháu Nguyễn Lê Gia H, sinh 
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ngày 30/4/2008 và cháu Nguyễn Lê Thanh H, sinh ngày: 03/6/2010. Ông bà thỏa 

thuận là giao cháu Nguyễn Lê Thanh H cho ông T trực tiếp chăm sóc, giáo dục và 

nuôi dưỡng; giao cháu Nguyễn Lê Gia H cho bà trực tiếp chăm sóc giáo dục và 

nuôi dưỡng. Tạm thời không ai cấp dưỡng nuôi con chung. Thực tế thì Ông T đã 

không trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục Cháu Hmà đưa cháu về bỏ mặc 

cho ông bà nội ở xã L, huyện Đ nuôi dưỡng còn ông T đi làm ở tHành phố B, tỉnh 

Đồng Nai, thỉnh thoảng ông T mới về thăm con. 

Vì vậy, nay bà khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Cụ thể là 

bà xin được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu H. Bà 

không yêu cầu ông T cấp dưỡng nuôi con. 

*Bị đơn ông Nguyễn Anh T trình bày tại phiên tòa:

Đúng như những gì bà N trình bày, ông và bà N ly hôn theo quyết  định 

thuận tình ly hôn số 227 ngày 24/8/2015. Ông, bà có hai con chung là cháu 

Nguyễn Lê Gia H, sinh ngày 30/4/2008 và cháu Nguyễn Lê Thanh H, sinh ngày 

03/6/2010. Ông bà thỏa thuận là giao cháu Nguyễn Lê Thanh H cho ông  trực tiếp 

chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng; giao cháu Nguyễn Lê Gia H cho bà N trực tiếp 

chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng. Tạm thời không ai cấp dưỡng nuôi con chung. 

Theo bà N trình bày ông đã không trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục 

Cháu Hmà đưa cháu về bỏ mặc cho ông bà nội ở xã L, huyện Đ nuôi dưỡng còn 

ông đi làm ở thành phố B, tỉnh Đồng Nai, thỉnh thoảng ông mới về thăm con là 

không đúng. Ông có nhà ở phường T, tHành phố B nhưng một tháng ông chỉ ở đó 

một, hai ngày thôi. Ông làm công ty xây dựng, công việc của ông là phụ trách 

giám sát công trình của các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Văn phòng công ty đặt tại xã, 

huyện T, tỉnh Đồng Nai, cách xã P khoảng 30km, nên ông vẫn đi về Hng ngày. 

Sáng ông vẫn đưa con đi học, chiều ông nội đón cháu về, tối về ông vẫn thường 

xuyên chơi với con và kiểm tra bài cho con. Cháu H được bố và ông bà nội chăm 

sóc tốt, ông vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô N thăm nom, chăm sóc con. 

Vì vậy, nay bà N xin được thay đổi người trực tiếp nuôi con thì ông không 

đồng ý. Ông muốn cuộc sống các cháu ổn định như hiện nay. Mỗi người nuôi một 

cháu và không ai phải cấp dưỡng nuôi con.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 51/2017/HNGĐ-ST ngày 16/3/2017 của Tòa 

án nhân dân thành phố B đã căn cứ vào Điều 35, 39, 203, 220 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Áp dụng Điều 81, 82, 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình. Áp dụng 

Pháp lệnh về lệ phí, án phí Tòa án, tuyên xử:  

- Chấp nhận yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của bà Lê Thị 

Thanh N. 

Giao cháu Nguyễn Lê Thanh H cho bà Lê Thị Thanh N trực tiếp chăm sóc, 

giáo dục và nuôi dưỡng. 

Tạm thời ông T không phải cấp dưỡng nuôi con. 
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Vì không trực tiếp nuôi con nên ông T được quyền thăm nom, chăm sóc con 

chung không ai được cản trở. 

Vì lợi ích của con khi cần thiết các bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. 

-Về án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Bà Lê Thị Thanh N tự nguyện 

nộp số tiền án phí là 200.000đ nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà N đã 

nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 000093 ngày 21 tháng 9 năm 2016 của 

Chi cục thi Hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 29/3/2017, ông Nguyễn Anh T kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm số 

51/2017/HNGĐ-ST ngày 16/3/2017 của Tòa án nhân dân thành phố B. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Anh T làm trong hạn luật 

định đã đóng tạm ứng án phí nên được xem xét theo quy định. 

 [2] Về nội dung: Ông T kháng cáo không đồng ý án sơ thẩm vì cho rằng 

ông sinh sống và làm việc ở tHành phố B, không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

cháu Nguyễn Lê Thanh H là không đúng. Đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận 

yêu cầu thay đổi quyền nuôi con của bà Lê Thị Thanh N, giao cháu Nguyễn Lê 

Thanh H cho ông trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng.  

Chứng cứ ông T cung cấp thể hiện, cháu Nguyễn Lê Thanh H sống tại địa 

chỉ của ông bà nội số 65/2, ấp 3, xã P, huyện Đ và đi học lớp 1 tại trường tiểu học 

P, huyện Đ.  

Kết quả chứng cứ do Tòa án thu thập từ các địa phương thể hiện: Ông T có 

hộ khẩu thường trú tại phường T, tHành phố B. Ông T đi làm và vẫn về cư trú tại 

địa chỉ: 28/21, Trần Văn Xã, KP.2, Phường T (BL 19). Kết quả xác minh tại xã P 

thể hiện: Ông T sống tại B, lâu lâu mới về địa chỉ nH cha mẹ tại số 65/2, ấp 3, xã 

P, huyện Đ một lần. Tuy nhiên, chứng cứ ông T cung cấp là xác nhận của công an 

địa phương và những người Hng xóm xung quanh thì hiện ông T thường xuyên 

sống cùng cha mẹ ruột. Cháu Thanh H được cha và ông bà chăm sóc tốt (BL 

74,75,76). Như vậy, ông T cũng đủ điều kiện để nuôi con theo quy định của pháp 

luật và thực tế đã chăm sóc con tốt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, cháu Nguyễn Lê Thanh H đã trên 7 tuổi nên Tòa 

triệu tập cháu đến Tòa để hỏi ý kiến về nguyện vọng của cháu. Sau khi được hỏi, 

cháu Nguyễn Lê Thanh H cũng có ý kiến xin được ở với mẹ. Như vậy, mặc dù, 

ông T có đủ điều kiện nuôi và chăm sóc con tốt nhưng việc giao con cho ai nuôi 
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đối với trẻ trên 7 tuổi phải xem xét nguyện vọng của trẻ. Cháu là gái, còn nhỏ lại 

có nguyện vọng được ở với mẹ, việc giao con cho chị N là phù hợp với quy định 

tại khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2015 nên không thể chấp nhận 

kháng cáo của ông T. 

[3] Về án phí: Ông T phải chịu 300.000đ án phí hôn nhân gia đình phúc 

thẩm. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa:  

Về tố tụng: 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật từ 

khi thụ lý đến khi xét xử.  

Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 

của pháp luật. 

Về nội dung: Chứng cứ thu thập thể hiện, cả ông T và bà N đều nuôi con tốt 

và có đủ điều kiện tốt để nuôi con. Tuy nhiên, cháu Thanh H đã trên 7 tuổi, nguyện 

vọng của cháu là muốn được ở với mẹ nên đề nghị HĐXX giao con cho bà N, bác 

kháng cáo của ông T,  giữ y án sơ thẩm. 

Quan điểm của đaị diêṇ V iêṇ kiểm sát tỉnh Đồng Nai phù hơp̣ quy định của 

pháp luật và nhâṇ điṇh của Hôị đồng xét xử. 

 Vì những lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

Bác kháng cáo của ông Nguyễn Anh T. Giữ nguyên quyết định của án sơ 

thẩm. 

Áp dụng Điều 81, 82, 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2015. 

Áp dụng Pháp lệnh về lệ phí, án phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

- Chấp nhận yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của bà Lê Thị 

Thanh N. 

Giao cháu Nguyễn Lê Thanh H sinh ngày 03/6/2010 cho bà Lê Thị Thanh N 

trực tiếp chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng. 

Tạm thời ông T không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Vì không trực tiếp nuôi con nên ông T được quyền thăm nom, chăm sóc con 

chung không ai được cản trở. 

Vì lợi ích của con khi cần thiết các bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con chung. 

95



- Về án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Bà Lê Thị Thanh N tự nguyện 

nộp số tiền án phí là 200.000đ nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà N đã 

nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 000093 ngày 21 tháng 9 năm 2016 của 

Chi cục thi Hành án dân sự Tp B, tỉnh Đồng Nai. Bà N đã nộp đủ án phí. Ông T 

phải chịu 300.000đ tiền án phí phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí ông T đã nộp 

200.000đ (Biên lai thu số 008815 ngày 07/4/2017 của chi cục Thi Hành án dân sự 

tHành phố B) được tính trừ vào án phí ông T phải chịu. Ông T phải nộp thêm 

100.000đ. 

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 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 dân sự được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi Hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Đồng Nai;  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Tp. B; 

- THA DS Tp. B; 

- Các đương sự; 

- Lưu (5). 

 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
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BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 05  tháng 7 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

Các Thẩm phán: Bà Phan Thị Thu Hương. 

      Bà Võ Thị Thanh Phượng . 

Tiến Hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số: 18/2017/TLPT-HNGĐ ngày 06 

tháng 6 năm 2017 về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con” giữa :   

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thanh N, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: 310, ấp 3, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai.  

Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Gia công công ty Great Kingdom, đường số 8, 

KCN B, B, Đồng Nai. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Anh T, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: 28/21 Trần Văn Xã, Kp 2, P Trảng Dài, Tp B, tỉnh Đồng Nai. 

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

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU

Về tố tụng: 

Ý kiến thẩm phán 1:  Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Anh T làm trong hạn 

luật định, đóng tạm ứng án phí đúng quy định nên được xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm.  

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên. Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về nội dung:  

Ý kiến Thẩm phán 1:  

Chứng cứ thu thập thể hiện, cả ông T và bà N đều nuôi con tốt và có đủ điều 

kiện tốt để nuôi con. Tuy nhiên, cháu Thanh H đã trên 7 tuổi, nguyện vọng của 

cháu là muốn được ở với mẹ nên giao Cháu Hcho bà N, bác kháng cáo của ông T,  

giữ y án sơ thẩm. 

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên. Biểu quyết nhất trí 3/3 

Về án phí:  

Ý kiến Thẩm phán 1: Ông T phải chịu 300.000đ tiền án phí phúc thẩm.  

Ý kiến Thẩm phán 2 và Chủ tọa: Nhất trí ý kiến trên. Biểu quyết nhất trí 3/3 

QUYẾT ĐỊNH. 

97



Bác kháng cáo của ông Nguyễn Anh T. Giữ nguyên quyết định của án sơ 

thẩm. XEM LẠI MÃU AH TRA 

Áp dụng Điều 81, 82, 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2015. 

Áp dụng Pháp lệnh về lệ phí, án phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của bà Lê Thị 

Thanh N. 

Giao cháu Nguyễn Lê Thanh H sinh ngày 03/6/2010 cho bà Lê Thị Thanh N 

trực tiếp chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng. 

Tạm thời ông T không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Vì không trực tiếp nuôi con nên ông T được quyền thăm nom, chăm sóc con 

chung không ai được cản trở. 

Vì lợi ích của con khi cần thiết các bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con chung. 

- Về án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Bà Lê Thị Thanh N tự nguyện 

nộp số tiền án phí là 200.000đ nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà N đã 

nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 000093 ngày 21 tháng 9 năm 2016 của 

Chi cục thi Hành án dân sự Tp B, tỉnh Đồng Nai. Bà N đã nộp đủ án phí. Ông T 

phải chịu 300.000đ tiền án phí phúc thẩm. Số tiền tạm ứng án phí ông T đã nộp 

200.000đ (Biên lai thu số …..) được tính trừ vào án phí ông T phải chịu. Ông T 

phải nộp thêm 100.000đ. 

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 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 dân sự được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi Hành án dân sự. 

Nghị án kết thúc vào hồi 15 giờ 20 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2017. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả tHành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Võ Thị Thanh Phượng Phan Thị Thu Hương   Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2017/HNGĐ-PT 

Ngày:  14-8-2017 

V/v: “Thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau ly hôn” 

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 phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Văn Hiếu 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tấn Anh 

 Ông Ngô Hà Nam 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hưng – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 25/2017/TLPT-

HNGĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc: “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

ly hôn”. 

Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 34/2017/HNGĐ-ST ngày 15 tháng 

6 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 67/2017/QĐ-PT ngày 31 tháng 7 

năm 2017 giữa các đương sự;  

- Nguyên đơn: Anh Phạm Xuân T – sinh năm 1986. 

Địa chỉ: đường C, quận S, thành phố Đà Nẵng. 

- Bị đơn: Chị Lê Thị Hạnh T – sinh năm 1987. 
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Địa chỉ: đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng. 

3. Người kháng cáo: Chị Lê Thị Hạnh T – nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm vụ án có nội dung như sau. 

Anh Phạm Xuân T trình bày: Anh và chị Lê Thị Hạnh T đã ly hôn theo quyết 

định số 55/2014/QĐST-HNGĐ ngày 28/5/2014 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định ly hôn thì chị T là người trực tiếp nuôi con 

chung tên Phạm Xuân K - sinh ngày 12/8/2013 và anh T có nghĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi con chung mỗi tháng 2.000.000đ/tháng, kể từ tháng 5/2014 cho đến khi con 

chung đủ 18 tuổi. Ngày 17 tháng 12 năm 2016 anh T có đơn yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn với lý do: chị T chăm sóc con không tốt, đi học 

không có chăn đắp, con đau ốm chị T giao cho anh T nuôi, mỗi khi thăm con, phải 

ngồi thăm tại nhà, không cho vào trường thăm con, liên tục thay đổi hình thức thăm 

con. Anh T có điều kiện chăm sóc con tốt hơn chị T. Anh T có nhà riêng và thu 

nhập 40.000.000đ/tháng. 

Chị Lê Thị Hạnh T trình bày: Chị thống nhất với anh T về việc anh, chị đã ly 

hôn theo Quyết định của Tòa án và chị là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên 

Phạm Xuân K – sinh ngày 12/8/2013. Hàng tuần anh T được thăm con vào chủ 

nhật từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút. Tuy nhiên, anh T đã không thực hiện 

đúng thỏa thuận, thường xuyên đến trường thăm con trong giờ học làm ảnh hưởng 

đến nề nếp sinh hoạt của con. Anh T đến thăm con tại nhà chị T nhưng thường 

xuyên có những hành động gây rối, lời lẽ thô tục, xúc phạm chị và gia đình chị. 

Nay anh T yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn chị T không đồng ý 

với lý do: Chị đang chăm sóc con tốt, có đủ điều kiện để tiếp tục nuôi con, có nhà 

ở, có thu nhập ổn định, nhà gần trường tiện cho việc đưa đón con đi học. Chị không 

ngăn cản anh T đến thăm con. Chị đồng ý để ông T thăm con, đón con tại trường từ 

16 giờ 00 chiều thứ sáu và trả con lại trường vào 07 giờ 00 sáng thứ hai hàng tuần. 

Với nội dung trên, bản án hôn nhân gia đình số 34/2017/HNGĐ-ST ngày 

15.6.2017 của Tòa án nhân dân Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng 

các Điều 81, 82, 83, 84 Luật hôn nhân và gia đình; Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Xuân T đối với chị Lê Thị 

Hạnh T về việc: “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”:  
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- Giao con chung Phạm Xuân K – sinh ngày 12/8/2013 cho anh Phạm Xuân 

T trực tiếp nuôi dưỡng. Chị Lê Thị Hạnh T không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự theo quy định của pháp luật. 

* Ngày 26 tháng 6 năm 2017, chị Lê Thị Hạnh T có đơn kháng cáo toàn bộ

bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết cho chị được 

quyền nuôi cháu Phạm Xuân K với lý do: 

- Chị luôn cố gắng chăm sóc và nuôi dưỡng cháu cháu Phạm Xuân K từ khi 

ly hôn với anh T cho đến khi cháu tròn 3 tuổi, trong khi anh T không thăm nom 

cũng không trợ cấp nuôi con theo quy định. 

- Quyền thăm nom con của anh T luôn được chị tạo điều kiện nhưng anh T 

lợi dụng việc thăm nom để cản trở và gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng con của chị. 

Tại phiên tòa phúc thẩm chị T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử giải quyết cho chị được trực tiếp nuôi con chung Phạm Xuân K.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Phạm Xuân T không đồng ý với kháng cáo của 

chị T. Anh T đề nghị Hồi đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm, giao con chung 

Phạm Xuân K cho anh T trực tiếp nuôi dưỡng. Anh T không yêu cầu chị T cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp 

nhận kháng cáo của chị Lê Thị Hạnh T, giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 

34/2017/HNGĐ-ST ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

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: 

 Chị T và anh Phạm Xuân T đã thống nhất thuận tình ly hôn và nuôi con 

chung được Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ghi nhận tại Quyết 

định số 55/2014/QĐST-HNGĐ ngày 28/5/2014. Theo đó, anh T giao con Phạm 

Xuân K - sinh ngày 12/8/2013 cho chị T trực tiếp nuôi dưỡng đến đủ 18 tuổi và anh 

T cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2.000.000đ kể từ tháng 5/2014 cho đến khi con đủ 
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18 tuổi. Cháu K được chị T trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng từ lúc chín tháng tuổi 

đến nay cháu K mới được 04 tuổi. Quá trình chị T nuôi con giữa chị T và anh T đã 

nhiều lập biên bản cam kết thỏa thuận về ngày, giờ thăm nom, chăm sóc, đưa đón 

con. Theo biên bản xác minh của Tòa án nhân dân quận Hải Châu tại Trường mầm 

non MN thì: cháu K đi học chuyên cần, ngoan ngoãn, tâm sinh lý phát triển bình 

thường. Mẹ cháu đưa, đón đứng giờ, thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của nhà 

trường. Một tuần từ 02 đến 03 ba buổi anh T đến đón cháu K đi học tiếng Anh. 

Như vậy, quá trình nuôi con chị T luôn đảm bảo được quyền lợi về mọi mặt của 

con. Anh T vẫn được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người cha không trực 

tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Trong quá trình giải quyết vụ án chị T luôn khẳng 

định tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh T được thăm nom, chăm sóc con chung. Tại 

phiên tòa phúc thẩm anh T cũng thừa nhận chị T chăm sóc, giáo dục con tốt. Chị T 

có chỗ ở, công việc và thu nhập ổn định, có đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chị T trực tiếp 

chăm sóc từ nhỏ, đang sống ổn định, phát triển tốt và hiện cháu K mới được 04 tuổi 

vẫn rất cần sự chăm sóc trực tiếp của người mẹ nên không nhất thiết phải thay đổi 

môi trường sống của cháu. Xét thấy, yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn của anh T là không có cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn 

nhân và Gia đình, nhưng bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh T là 

không phù hợp với quy định của pháp luật. Xét thấy, kháng cáo của chị T là có cơ 

sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận, sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của anh T đối với chị T về việc giao con Phạm Xuân K cho anh T nuôi.   

[2] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề 

nghị không chấp nhận kháng cáo của chị Lê Thị Hạnh T, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. Tuy nhiên, như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát không có cơ sở nên không chấp nhận. 

[3] Về án phí 

[3.1] Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện không được 

chấp nhận nên anh Phạm Xuân T phải chịu án phí sơ thẩm là 300.000đ, nhưng 

được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ theo biên lai thu số 5674 

ngày 19/01/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng. 

[3.2] Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm: Do sửa án bản án sơ thẩm nên chị 

Lê Thị Hạnh T không phải chịu, trả lại cho chị Lê Thị Hạnh T số tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm đã nộp là 300.000đ theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa 
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án số 9536 ngày 03/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 BLTTDS năm 2015; 

Căn cứ Điều 81, 82, 83, 84 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận kháng cáo của chị Lê Thị Hạnh T, sửa Bản án hôn nhân gia

đình sơ thẩm số 34/2017/HNGĐ-ST ngày 15.6.2017 của Tòa án nhân dân Quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Xuân T đối với chị Lê

Thị Hạnh T về việc: “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. 

3. Về án phí:

3.1 Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đ anh Phạm Xuân T phải 

chịu, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ theo biên 

lai thu số 5674 ngày 19/01/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. 

3.2 Án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm chị Lê Thị Hạnh T không phải chịu, 

trả lại cho chị Lê Thị Hạnh T số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 300.000đ 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 9536 ngày 03/7/2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

5. 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 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 
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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:        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Các đương sự;   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân quận Hải Châu;  

- Chi cục THADS quận Hải Châu;

- Lưu HS, TKT.  

      Cao Văn Hiếu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BẠC LIÊU  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bản án số: 04/2018/HNGĐ-PT 

  Ngày 15 - 3 - 2017 
V/v tranh chấp thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Lệ Kiều  

Các Thẩm phán: Ông Châu Việt Thanh 

       Bà Trần Ngọc Như 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Văn Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Văn Nhỏ - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2017/TLPT-HNGĐ ngày 08 tháng 01 

năm 2018 về việc tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.  

Do Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 46/2017/HNGĐ-ST ngày 30 

tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2018/QĐ-PT ngày 23 tháng 02 

năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Huỳnh Văn L, sinh năm 1991; địa chỉ: Khóm P, thị 

trấn T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

- Bị đơn: Chị Lưu Thị Kim T, sinh năm 1988; địa chỉ: Ấp A, xã V, huyện 

H, tỉnh Bạc Liêu. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn anh Huỳnh Văn L. 

(Anh L, chị T có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh Huỳnh Văn L trình bày: Anh và chị T được Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp giải quyết ly hôn vào ngày 22/10/2015. Khi đó 

anh và chị T thống nhất giao con chung là cháu Huỳnh Ngọc N, sinh ngày 
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30/03/2014 cho chị T nuôi dưỡng (vì cháu chưa được 36 tháng tuổi). Anh cho 

rằng chị T chăm sóc con không tốt, thường xuyên vắng nhà, chị T giao con lại 

cho mẹ chị T nuôi dùm nhưng mẹ chị T đã lớn tuổi, hơn nữa bà còn nuôi thêm 

ba đứa cháu nhỏ khác. Hiện nay cháu N đã hơn 03 tuổi nhưng chị T vẫn chưa 

cho đi học. Mặt khác bản thân anh có nghề nghiệp ổn định, thu nhập khoảng 

10.000.000 đồng/tháng nên anh có đủ điều kiện để nuôi con. Nay anh yêu cầu 

chị T giao cháu Huỳnh Ngọc N cho anh nuôi dưỡng, không yêu cầu cấp dưỡng 

nuôi con. 

Bị đơn chị Lưu Thị Kim T trình bày: Chị xác định chị vẫn nuôi con tốt và 

có đủ điều kiện để nuôi con, chăm sóc con. Trước đây nhà chị có bán nước giải 

khát để tạo thêm thu nhập nhưng thời gian gần đây chị đã học nghề làm tóc ở thị 

trấn T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp khoảng 01 năm thì xong, sau khi học nghề 

xong chị sẽ về nhà để làm và ở gần bên con để tiện việc chăm sóc con. Tuy 

nhiên, mẹ chị vẫn chăm sóc tốt cho cháu trong thời gian chị đi học. Ngoài ra, chị 

chưa cho cháu đi học là do lúc trước cháu đi học thì cháu hay khóc, khi cháu 5 

tuổi sẽ cho đi học. Mẹ chị thì ở chung với 02 vợ chồng em gái chị và 01 em gái 

chưa có chồng, nhà liền vách, mấy cháu khác đã có cha mẹ lo chứ không phải do 

cha mẹ chị nuôi 3-4 đứa cháu như anh L trình bày. Mặt khác, chị cũng có tài sản 

riêng để đảm bảo cuộc sống cho con (gia đình chị T đã làm hồ sơ tặng cho 

quyền thừa kế quyền sử dụng đất cho chị T được hưởng 343,7m2 đất ở và 

6.761m2 đất nông nghiệp). Chị T không đồng ý với yêu cầu của anh L. 

Từ nội dung trên tại bản án số 46/2017/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định: 

Bác toàn bộ yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của 

anh Huỳnh Văn L đối với chị Lưu Thị Kim T. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền kháng cáo cho các bên 

đương sự và trách nhiệm thi hành bản án. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, anh Huỳnh Văn L kháng cáo không đồng ý 

với bản án sơ thẩm. Anh L yêu cầu được nuôi cháu Huỳnh Ngọc N. 

Tại phiên tòa hôm nay, anh Huỳnh Văn L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 46/2017/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] 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 luận tại phiên tòa, nghe ý kiến đề xuất của 

Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2] Anh Huỳnh Văn L và chị Lưu Thị Kim T đã ly hôn theo Quyết định 

công nhận thuận tình ly hôn số 192/2015/QĐ-TTLH ngày 22 tháng 10 năm 2015 
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của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp. Khi thỏa thuận ly hôn, anh L 

thống nhất giao con chung tên Huỳnh Ngọc N, sinh ngày 30/3/2014 cho chị T 

trực tiếp nuôi dưỡng, anh L không phải cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên, đến 

ngày 25/9/2017, anh L yêu cầu Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu giải 

quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con vì cho rằng chị T không trực tiếp chăm 

sóc con mà giao cho mẹ chị T (là bà ngoại cháu N chăm sóc). Tòa án nhân dân 

huyện H căn cứ vào điều kiện nuôi con của chị T và căn cứ vào kết quả xác 

minh của chính quyền địa phương về tình trạng của cháu N hiện tại được nuôi 

dạy và chăm sóc tốt. Chị T có thu nhập và kinh tế ổn định đảm bảo điều kiện 

nuôi con nên Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con của anh L. 

[3] Xét kháng cáo của anh L, Hội đồng xét xử xét nhận thấy: Anh L và chị 

T đều có điều kiện kinh tế để nuôi con và cả hai đều thể hiện trách nhiệm với 

con chung. Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình: “ 

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn 

cứ sau đây: 

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù

hợp với lợi ích của con; 

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom,

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.” 

[4] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm anh L cho rằng 

chị T không có đủ điền kiện nuôi con và chăm sóc con nhưng anh L không đưa 

ra được tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình. Tuy nhiên, anh 

L xác định hiện tại con vẫn phát triển bình thường. Đồng thời chị T không đồng 

ý giao con cho anh L nuôi dưỡng vì chị T khẳng định vẫn chăm sóc, giáo dục 

con tốt.  

[5] Căn cứ vào biên bản xác minh đối với bà Lê Kim Y, Trưởng ấp A, xã 

V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu xác định: Cháu Huỳnh Ngọc N hiện tại được bà ngoại 

và mẹ ruột là chị T chăm sóc tốt, đảm bảo điều kiện phát triển của cháu.  

 [6] Từ những căn cứ trên, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh 

Huỳnh Văn L; chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu.  

[7] Án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm anh Huỳnh Văn L phải chịu 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 3 Điều 36, điểm 

a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 84 của Luật Hôn nhân và Gia 

đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 
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vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của anh Huỳnh Văn L, giữ nguyên bản án 

hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 46/2017/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 11 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

Tuyên xử: 

1/. Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn của anh Huỳnh Văn L đối với chị Lưu Thị Kim T. 

2. Về án phí:

Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Anh Huỳnh Văn L chịu 300.000 

đồng. Anh L đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu số 0003657 

ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H được 

chuyển thu án phí sơ thẩm. 

Án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm: Anh Huỳnh Văn L chịu 300.000 

đồng. Anh L đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu số 0003774 

ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H được 

chuyển thu án phí phúc thẩm. 

Án xử phúc thẩm công khai có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh (01 bản);      

- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02 bản); 

- TAND huyện Hòa Bình (01 bản); 

- CCTHADS huyện Hòa Bình (01 bản); 

- Các đương sự (02 bản);    

- Lưu HS, Tổ HCTP (01 bản).

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Lệ Kiều 

Đã ký tên và đóng dấu 
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