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Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử
công khai vụ án Hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý số 12/2019/TLPT-HNGĐ
ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly
hôn”.
Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày
27/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện C bị anh Trần Thanh S kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 252/2019/QĐXX-PT
ngày 21 tháng 6 năm 2019; các Quyết định hoãn phiên tòa: Số 281/2019/QĐ-PT
ngày 12/7/2019; số 304/2019/QĐ-PT ngày 29/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An
Giang, giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Anh Trần Thanh S, sinh năm 1976.
Cư trú: Số 1, tổ 11, ấp B, xã T, huyện C, tỉnh An Giang.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn
Văn P – Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn P thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 4A, đường Q, khóm 3, phường B, thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang.
2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 1984.
Cư trú: Số 5, tổ 1, ấp Mỹ T, xã Nhơn M, huyện C, tỉnh An Giang.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Ngô Thị B, sinh năm 1958; cư
trú: Số 9, tổ 4, ấp Mỹ T, xã Nhơn M, huyện C, tỉnh An Giang.
Người kháng cáo: Anh Trần Thanh S
Tại phiên tòa, có mặt: Anh Trần Thanh S, chị Nguyễn Thị Cẩm T, bà Ngô
Thị B.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo nội dung án sơ thẩm thể hiện:
Trong đơn khởi kiện ngày 19 tháng 12 năm 2018, tờ tự khai, quá trình giải
quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn anh Trần Thanh S trình bày:
Anh và chị T ly hôn theo Quyết định thuận tình ly hôn số 166/2018/HNGĐST ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Chợ M i, tỉnh n
Giang. Nội dung thỏa thuận về con chung: Chị T được tiếp tục chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục 03 con chung tên: Trần Thị Anh T, sinh ngày 12/8/2010; Trần
Trọng N, sinh ngày 26/10/2012 và Trần Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013. Sau
khi Quyết định có hiệu ực pháp uật, anh S nhiều ần đến thăm con nhưng gia đình
chị T không tạo điều kiện cho anh mà còn gây khó khăn, không cho anh rư c con
về thăm nội, anh có àm tường trình cho chính quyền địa phương xác nhận là gia
đình chị T không tạo điều kiện cho anh thăm con. Nay anh yêu cầu thay đổi người
trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, anh yêu cầu được chăm sóc, nuôi dưỡng cháu
Trọng N và cháu Trâm E, không yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con.
Tại Tờ tự khai, Biên bản hòa giải và tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Cẩm T
trình bày: Chị và anh S à vợ ch ng, anh chị T tình ly hôn theo Quyết định số
166/2018/HNGĐ-ST ngày 23 tháng 3 năm 2018. Chị được trực tiếp chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục 03 con chung: Trần Thị Anh T, sinh ngày 12/8/2010; Trần
Trọng N, sinh ngày 26/10/2012 và Trần Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013, anh S
không phải cấp dưỡng nuôi con. Trong thời gian nuôi con, chị vẫn chăm sóc tốt và
cho các cháu được đi học như mọi trẻ khác, vẫn phát triển tốt về thể chất và tinh
thần, hàng ngày con chị được à Ngô Thị B (là bà ngoại các cháu) đưa rư c đi học.
Hiện các cháu đang sống ổn định v i chị, công việc gần nhà, nên đảm bảo việc
chăm sóc cho các con. Nếu thay đổi việc nuôi con thì các cháu bị ảnh hưởng tâm
lý, chị yêu cầu được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 03 con chung, không
yêu cầu anh S cấp dưỡng nuôi con.
Tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày
27/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện C đã xử:
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau
khi ly hôn của anh Trần Thanh S.
- Chị Nguyễn Thị Cẩm T được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng 03 con chung
Trần Thị Anh T, sinh ngày 12/8/2010;Trần Trọng N, sinh ngày 26/10/2012 và Trần
Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013. Anh S không phải cấp dưỡng nuôi con.
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Ngày 09/4/2019, của anh Trần Thanh S có Đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ
thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày 27/3/2019 của Toà án nhân dân huyện C, yêu
cầu được trực tiếp nuôi 02 con chung là Trần Trọng N, sinh ngày 26/12/2012; Trần
Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013.
Tại phiên tòa hôm nay,
- Anh Trần Thanh S vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu được nuôi
hai cháu Trần Trọng N và Trần Thị Trâm E. Sau đó, anh S yêu cầu rút đơn khởi
kiện.
- Chị Nguyễn Thị Cẩm T không đ ng ý việc rút đơn khởi kiện của anh S,
không đ ng ý giao con cho anh S nuôi vì các con ở v i chị đã ổn định, gia đình chị
chăm sóc các con tốt, được học trường gần nhà đúng theo độ tuổi của các con.
- Luật sư ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh S đề nghị Hội đ ng xét
xử chấp yêu cầu kháng cáo của anh S; sửa án sơ thẩm, giao cho anh S nuôi Cháu
Trọng N và Trâm E.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu:
+ Về thủ tục tố tụng, thời hạn nộp Đơn kháng cáo của anh Trần Thanh S là
phù hợp pháp luật; Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, Hội đ ng xét xử
đã chấp hành đầy đủ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án đến
khi xét xử. Các đương sự cũng đã chấp hành đúng các qui định của pháp luật về tố
tụng.
+ Về nội dung giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đ ng xét xử không chấp nhận
yêu cầu kháng cáo của anh Trần Thanh S; giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ
thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày 27/3/2019 của Toà án nhân dân huyện C .
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các chứng cứ có trong h sơ vụ án được thẩm tra và qua
kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau.
[1]. Về thủ tục kháng cáo: Bản án sơ thẩm được tuyên ngày 27/3/2019, đến
ngày 09/4/2019, anh Trần Thanh S kháng cáo là trong thời gian luật định, nên được
chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
Đối v i yêu cầu anh Trần Thanh S rút đơn khởi kiện tại cấp phúc thẩm,
nhưng không được sự đ ng ý của bị đơn à chị Nguyễn Thị Cẩm T, nên căn cứ
Điểm a, Khoản 1, Điều 299 bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đ ng xét xử không chấp
nhận việc rút đơn khởi kiện của anh S; vụ án được tiến hành xét xử theo thủ tục
chung.
[2]. Về nội dung kháng cáo: Anh Trần Thanh S kháng cáo yêu cầu được trực
tiếp nuôi 02 con chung sau khi ly hôn là cháu Trần Trọng N, sinh ngày 26/12/2012
và Trần Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013. Hội đ ng xét xử xét thấy: Việc anh S
cho rằng hiện nay hoàn cảnh chị T không đảm bảo điều kiện nuôi con, còn anh S
thì có thu nhập ổn định khoảng 20.000.000đ/tháng nên anh S có nguyện vọng được
nuôi hai con. Căn cứ vào Biên bản xác minh 21/3/2019 của Trưởng ấp Mỹ T và
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Biên bản xác minh 27/02/2019 của Phó ấp Mỹ T đều xác nhận các cháu là con
chung của anh S và chị T do chị T trực tiếp nuôi dưỡng, được chăm sóc tốt về vật
chất cũng như môi trường sống. Việc anh S cho rằng gia đình chị T ngăn cản anh
thăm nom con chung nhưng anh không cung cấp được chứng cứ chứng minh.
Tại phiên tòa, anh S trình bày hiện tại gia đình anh có 40 công ruộng đang
cho thuê và 8.000m2 đất hầm nuôi cá nhưng àm chung cho gia đình, như vậy đây
không phải là thu nhập của riêng anh mà là của gia đình anh. Mặc khác, anh S cho
rằng có khả năng nuôi con, chị T thu nhập thấp không có khả năng nuôi con,
nhưng thời gian chị T nuôi con anh không hỗ trợ hoặc cấp dưỡng nuôi con để con
anh có cuộc sống tốt hơn mà để mặc cho chị T một mình nuôi 3 con trong hoàn
cảnh khó khăn à chưa thể hiện trách nhiệm đối v i các con chung. Vì để đảm bảo
lợi ích của các con chưa thành niên phải xem xét đánh giá toàn diện về nhiều mặt,
chứ không thể chỉ xem xét về thu nhập của người đang trực tiếp nuôi để thay đổi
việc nuôi con.
[4]. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, anh S cũng không đưa ra được chứng
cứ gì m i chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình,
[5]. Đại diện Viện kiểm sát tỉnh n Giang đề nghị bác yêu cầu kháng cáo
của anh Trần Thanh S. Xét thấy, đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp v i nhận định
trên, nên được Hội đ ng xét xử chấp nhận.
[6]. Đề nghị của Luật sư ảo vệ quyền lợi cho anh S không có căn cứ, nên
không được chấp nhận.
[7]. Do đó, bác yêu cầu kháng cáo của anh Trần Thanh S; giữ nguyên Bản án
hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày 27/3/2019 của Tòa án
nhân dân huyện C.
[8]. Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo,
kháng nghị, nên Hội đ ng xét xử không xem xét.
[9]. Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận, nên
anh S phải chịu 300.000đ, án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm, được trừ qua
tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 của 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.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
* Áp dụng: Khoản 1, Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Khoản
1, Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban
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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.
* Phúc xử:
- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Trần Thanh S.
- Giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 22/2019/HNGĐ-ST ngày
27/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện C:
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau
khi ly hôn của anh Trần Thanh S.
2. Chị Nguyễn Thị Cẩm T được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng 03 con
chung: Trần Thị Anh T, sinh ngày 12/8/2010; Trần Trọng N, sinh ngày 26/10/2012
và Trần Thị Trâm E, sinh ngày 30/12/2013.
Về án phí:
+ Anh Trần Thanh S phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm 300.000
(Ba trăm nghìn) đ ng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000
(Ba trăm nghìn) đ ng theo Biên lai thu số 0000466 ngày 20 tháng 12 năm 2018
của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ M i, tỉnh n Giang. nh S đã nộp đủ
án phí sơ thẩm.
+ Anh Trần Thanh S phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đ ng) án phí hôn
nhân và gia đình phúc thẩm, được khấu trừ vào 300.000đ (Ba trăm ngàn đ ng) tiền
tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0012890 ngày 09/4/2019 của
Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh An Giang. Anh S đã nộp đủ án phí phúc
thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Đương sự;
- VKSND tỉnh An Giang;
- TAND huyện C;
- VKSND huyện C;
- THA huyện C;
- Lưu: HS, Phòng KTNV và THA,
Tòa GĐ&NCTN, Văn phòng.

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

Bùi Thị Nguyễn
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