
5 điều cần hiểu rõ về tiền cấp dưỡng 
Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì tiền cấp dưỡng là việc 

một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người 

không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường 

hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật. 

Tuy nhiên, về tiền cấp dưỡng thì thật sự có nhiều vấn đề rất phức tạp cần phân tích xung quanh. 

Bài viết này sẽ cung cấp cho quý đọc giả những điều đó. 

1. Về nghĩa vụ cấp dưỡng: 

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà 

nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng. Nghĩa vụ 

cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. 

Nghiên cứu vấn đề trên, chúng ta có thể thấy nghĩa vụ này được thực hiện giữa những người trong 

gia đình với nhau. 

2. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng 

Luật pháp cũng quy định rất rõ về mức và phương thức cấp dưỡng như sau: 

Về mức cấp dưỡng: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng 

hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có 

nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được 

thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay 

đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải 

quyết (Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). 

Về phương thức cấp dưỡng: Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, 

nửa năm, hàng năm hoặc một lần. 

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường 

hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người thì người cấp dưỡng và 

những người được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau về phương thức và mức cấp dưỡng phù hợp 
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với thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của những 

người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người 

thì những người này thỏa thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp phù hợp với thu nhập, 

khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa 

thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trong các vụ án hình sự mà có người bị hại chết thì bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường khoản 

tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. 

3. Về án phí cấp dưỡng 

Cấp dưỡng nuôi con là một trong những trường hợp xảy ra tranh chấp nhiều nhất tại tòa án. Tranh 

chấp này thường xuất hiện trong những vụ án ly hôn. Theo quy định người yêu cầu Tòa án giải 

quyết tranh chấp về cấp dưỡng không phải nộp tiền tạm ứng án phí nhưng người có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con thì phải chịu án phí. Người yêu cầu cấp dưỡng cho con (người trực tiếp nuôi con) 

không phải chịu án phí. 

4. Về hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng 

Không phải ai nằm trong trường hợp được nghĩa vụ cấp dưỡng cũng sẵn lòng để thực hiện nghĩa 

vụ của mình. Thế nên, pháp luật cũng đã dự liệu được trường hợp này. Bằng cách quy định như 

sau: Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Người có quyền 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bao gồm: Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người 

giám hộ của người đó; 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. 

Ngoài ra, người trốn tránh này sẽ phải chịu sự chế tài của cơ quan Nhà nước. Cụ thể như sau, theo 

quy định của pháp luật, người có nghĩa vụ cấp dưỡng mà trốn tránh hoặc từ chối nghĩa vụ cấp 

dưỡng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Theo đó: 

– Điều 54 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy 

và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cũng như quy định tại Điều 186 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định “Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng” 



như sau: “Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng 

đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn 

tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 

này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt 

cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Như vậy, nếu trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng thì người trốn tránh có thể bị phạt không những hành 

chính mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên người có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm túc 

nghĩa vụ của mình. 

5. Về chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng 

Pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp được phép chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng như 

sau: 

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà 

ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng sẽ chấm dứt trong các 

trường hợp được quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Các trường hợp cụ 

thể như sau: 

– Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình; 

– Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi; 

– Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng; 

– Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết; 

– Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn; và 

– Trường hợp khác theo quy định của luật. 

Nếu bạn đang khó khăn trong thủ tục về tiền cấp dưỡng hoặc ly hôn. Vui lòng liên hệ với chúng 

tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện 

có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. 

P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp 

luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp 
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lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng và ly hôn. Chúng tôi tự 

tin mang đến dịch vụ luật sư tư vấn về chuyên nghiệp đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu 

trên. 
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