Toµ ¸n nh©n d©n
QuËn Hai Bµ Tr-ng
THÀNH PHỐ Hµ Néi

---------------

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------------------------Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2017

Số: 369 /2017/Q§ST- HNG§

QuyÕt ®Þnh
c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®-¬ng sù
- Căn cứ hồ sợ vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 499/2017/TLST- HNGĐ ngày
03 tháng 7 năm 2017 giữa:
Nguyªn ®¬n: ¤ng Nguyễn Thanh T - sinh n¨m: 1972
HKTT và nơi ở: 96 ngõ 41 phố V, phường Đ, quận HBT, TP. HNi;
BÞ ®¬n: Bà Trương Thị L - sinh năm 1977
HKTT và nơi ở: 45 nhà A1 tập thể 128C phố ĐL, phường ĐT, quận HBT, TP. HN.
- C¨n cø vào c¸c §iÒu 212, 213 cña Bé luËt Tè tông d©n sù.
- C¨n cø các Điều 82, 83, 84 cña LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh.
- C¨n cø biªn b¶n hoµ gi¶i thµnh giữa ông Nguyễn Thanh T và bà Trương Thị L
ngày 06/7/2017.
XÐt thÊy:
Tho¶ thuËn cña c¸c đương sù về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm
sóc con chung sau khi ly hôn được ghi trong biªn b¶n hoµ gi¶i thµnh là hoµn toµn tù
nguyÖn; không vi phạm điều cấm của ph¸p luËt, kh«ng tr¸i ®¹o ®øc x· héi.
§· hÕt thêi h¹n 07 ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n hoµ gi¶i thµnh, kh«ng cã
®-¬ng sù nµo thay ®æi ý kiÕn vÒ sù tho¶ thuËn ®ã.
quyÕt ®Þnh:
1. C«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c đương sù cụ thể như sau:
- Giao cháu Nguyễn Kim Huy B, sinh ngày 21 tháng 11 năm 2009 cho ông
Nguyễn Thanh T trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc kể từ ngày Tòa án ban hành quyết
định này đến khi cháu B đủ 18 tuổi hoặc đến khi có sự thay đổi khác về quyền nuôi
con.
Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung của bà Trương Thị L đến khi
cháu B đủ 18 tuổi hoặc đến khi có sự thay đổi khác về quyền nuôi con.
Bà Trương Thị L có quyền thăm nom, chăm sóc con chung, không ai được cản
trở.
- VÒ ¸n phÝ: Ghi nhËn sù tù nguyÖn cña ông Nguyễn Thanh T chÞu c¶ 150.000
(mét tr¨m n¨m m-¬i ngh×n) ®ång ¸n phÝ hôn nhân gia đình s¬ thẩm. Xác nhận ông T
®· nép 300.000 (ba trăm nghìn) đồng t¹i biªn lai thu tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sè 2824 ngµy
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27/6/2017 của Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù quËn Hai Bµ Trưng. Trả lại cho ông T số
tiền 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng tạm ứng án phí đã nộp.
2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt ngay sau khi được ban hµnh vµ kh«ng bÞ
kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ theo thñ tôc phóc thÈm./.
ThÈm ph¸n

N¬i nhËn:
-C¸c đương sù
-VKSNDQHBT
- TANDTPHN; VKSNDTPHN
- Chi côc THADSQHBT
- L-u hå s¬; VP

Vò Quang Huy
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