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TS. NguyÔn V¨n Cõ * 

rong những năm gần đây, quá trình thực 

hiện và áp dụng Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2000 (Luật HN&GĐ) ở Việt Nam 

đã đạt được nhiều thành tựu như: xây dựng 

và củng cố chế độ hôn nhân và gia đình xã 

hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân trong đời sống hôn nhân 

và gia đình… Hiện nay, dưới sự tác động 

của điều kiện kinh tế-xã hội, đòi hỏi phải 

có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Việt 

Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội trên 

mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, 

trong đó có nhiều quy định liên quan đến 

hôn nhân và gia đình như: Bộ luật dân sự 

năm 2005; Luật đất đai năm 2003; Luật 

doanh nghiệp năm 2005; Luật bình đẳng 

giới năm 2006; Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2007; Luật bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em năm 2005… Từ tình 

hình đó, vấn đề đặt ra là cần hoàn thiện quy 

định trong Luật HN&GĐ cho phù hợp và 

bảo đảm sự thống nhất với quy định chung 

của hệ thống pháp luật. Nghị quyết của 

Quốc hội số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 

về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

của Quốc hội nhiệm kì khoá XIII đã xác 

định nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật HN&GĐ. Bài viết này bàn về vấn 

đề có nên quy định chế độ tài sản của vợ 

chồng theo hôn ước. 

1. Chế độ tài sản trong hôn ước 

Hôn ước (còn gọi là hôn khế, khế ước) 

theo pháp luật của các quốc gia phương Tây 

là sự thoả thuận bằng văn bản (hợp đồng) do 

vợ chồng kết lập với nhau từ trước khi kết 

hôn nhằm điều chỉnh về chế độ tài sản của 

vợ chồng trong thời kì hôn nhân. 

Theo quan điểm của nhà làm luật ở các 

quốc gia phương Tây, trên nguyên tắc thuần 

tuý coi hôn nhân là hợp đồng dân sự đặc 

biệt được xác lập dựa trên sự tự nguyện, 

thoả thuận của vợ chồng cần phải tôn trọng 

quyền tự do cá nhân của công dân, của vợ 

chồng khi thiết lập quan hệ hôn nhân, trong 

đó có quan hệ tài sản giữa vợ chồng. Vì 

vậy, pháp luật cho phép trước khi kết hôn, 

hai bên được quyền tự do kí kết hôn ước, 

miễn sao không trái với quy định của pháp 

luật và đạo đức xã hội (trật tự công cộng). 

Pháp luật thường quy định về chế độ tài sản 

của vợ chồng dựa trên sự thoả thuận của vợ 

chồng hay còn gọi là hôn ước (chế độ tài 

sản ước định). Đối với trường hợp trước khi 

kết hôn mà hai bên nam nữ (sau này trở 

thành vợ chồng) không kí kết hôn ước với 

nhau thì theo luật định, cặp vợ chồng đó đã 

mặc nhiên lựa chọn chế độ tài sản theo pháp 

luật (gọi là chế độ tài sản pháp định). 

Ví dụ, Điều 1387 Bộ luật dân sự Cộng 

T 

* Giảng viên chính Khoa pháp luật dân sự  

    Trường Đại học Luật Hà Nội 
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hoà Pháp quy định: “Pháp luật chỉ điều 

chỉnh quan hệ vợ chồng về mặt tài sản khi 

không có những thoả thuận riêng mà vợ 

chồng thấy cần thiết phải đưa ra, miễn là 

những thoả thuận ấy không trái với thuần 

phong mĩ tục hoặc trái với những quy định 

sau đây…” 

Điều 1465 Bộ luật dân sự và thương mại 

Thái Lan cũng quy định: “Khi vợ chồng 

không có sự thoả thuận đặc biệt về tài sản 

của họ trước khi kết hôn thì quan hệ giữa họ 

về tài sản sẽ được điều chỉnh bởi những quy 

định của Chương này. 

Bất cứ điều khoản nào trong thoả thuận 

trước khi thành hôn trái với trật tự công 

cộng, với đạo đức hoặc quy định là quan hệ 

giữa hai vợ chồng về tài sản đó được điều 

chỉnh bởi pháp luật nước ngoài thì vô hiệu”.(1) 

Trong hôn ước, vợ chồng có thể thoả 

thuận lựa chọn chế độ tài sản phù hợp để duy 

trì và bảo đảm thực hiện trong suốt thời kì 

hôn nhân theo chế độ cộng đồng (có tài sản 

chung) hay chế độ phân sản (không có tài 

sản chung giữa vợ chồng). Tuỳ theo chế độ 

tài sản vợ chồng thoả thuận lựa chọn trong 

hôn ước mà quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ 

chồng được thực hiện theo chế độ cộng đồng 

(có tài sản chung của vợ chồng) hoặc theo 

chế độ phân sản (chỉ có tài sản riêng, không 

có tài sản chung). 

Trường hợp lựa chọn chế độ tài sản cộng 

đồng, vợ chồng thoả thuận trong hôn ước về 

các vấn đề: thành phần tài sản chung của vợ 

chồng, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối 

với tài sản chung; tài sản riêng của mỗi bên 

vợ, chồng (nếu có); trường hợp chia tài sản 

chung của vợ chồng và quyền lợi của mỗi 

bên vợ, chồng được hưởng từ việc chia tài 

sản chung đó; giải quyết món nợ phát sinh từ 

đời sống chung của gia đình; thoả thuận để 

lại thừa kế cho một bên vợ, chồng hưởng từ 

phần tài sản chung của bên kia… 

Trường hợp lựa chọn chế độ phân sản, 

giữa hai vợ chồng không có khối tài sản 

chung, vợ chồng phải thoả thuận tuỳ theo tự 

lực của mỗi bên đóng góp bảo đảm đời sống 

chung của gia đình; nghĩa vụ chu cấp lẫn 

nhau, giáo dưỡng các con…  

Đặc điểm của hôn ước phải do hai bên 

thoả thuận và được kí kết từ trước khi kết 

hôn. Hôn ước thường có tính chất “bất di bất 

dịch”, không được thay đổi sau khi hôn nhân 

đã được xác lập và nó được bảo đảm thực 

hiện trong suốt thời kì hôn nhân. Khi có 

tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng với 

nhau và với người khác, toà án dựa trên hôn 

ước (hợp đồng) này để giải quyết. 

Ngày nay, do điều kiện kinh tế-xã hội 

và yêu cầu từ cuộc sống chung giữa vợ 

chồng mà pháp luật một số quốc gia đã quy 

định về việc hạn chế tính “bất di bất dịch” 

của chế độ tài sản ước định. Sau thời gian 

chung sống, vì lợi ích của vợ chồng, của gia 

đình mà hai vợ chồng có thể thoả thuận về 

việc thay đổi chế độ tài sản theo hôn ước. 

Bên cạnh đó, luật cũng quy định các thủ tục 

và điều kiện pháp lí chặt chẽ cho việc thay 

đổi một số nội dung của hôn ước vì quyền 

lợi của người thứ ba có quyền lợi liên quan 

đến tài sản của vợ chồng. Ví dụ, Điều 1397 

Bộ luật dân sự Cộng hoà Pháp (Luật số 65-

570 ngày 13/07/1965 và Luật số 89-18 ngày 
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13/01/1989) quy định: “Sau hai năm áp 

dụng chế độ tài sản trong hôn nhân theo 

thoả thuận hoặc theo Luật định, hai vợ 

chồng có thể vì lợi ích của gia đình, xin sửa 

đổi hoặc thay đổi hoàn toàn chế độ tài sản 

trong hôn nhân bằng chứng thư có chứng 

thực của công chứng viên và được toà án nơi 

cư trú phê chuẩn”. 

Theo Bộ luật dân sự Nhật Bản, Bộ luật 

dân sự và thương mại Thái Lan thì căn cứ 

xác lập tài sản của vợ chồng được quy định 

trong hôn ước cũng có thể được thay đổi cho 

phù hợp với thực tế tạo lập, chiếm hữu, sử 

dụng và định đoạt tài sản của vợ chồng.(2) 

2. Bản chất và đặc điểm của hôn ước 

2.1. Bản chất của hôn ước 

Hôn ước thực chất là hợp đồng do hai 

bên kí kết trước khi kết hôn nhưng khác với 

các loại hợp đồng khác về tài sản. 

- Về mặt chủ thể: Nếu chủ thể của hợp 

đồng là cá nhân hoặc tổ chức thì chủ thể của 

hôn ước chỉ là cá nhân (bên nam, bên nữ sau 

này trở thành vợ chồng). 

- Về hiệu lực của hợp đồng: Đối với hợp 

đồng thông thường làm phát sinh ngay nghĩa 

vụ giữa các chủ thể kí kết hợp đồng, ngược 

lại, hôn ước do hai vợ chồng kí kết không 

tạo ra ngay trái vụ gì cho người kí kết mà nó 

chỉ ấn định quy tắc, chi phối trái vụ của vợ 

chồng phát sinh trong thời kì hôn nhân. 

- Về mặt hình thức: Hợp đồng có thể xác 

lập ở nhiều hình thức khác nhau (lời nói, 

hành vi, văn bản) nhưng hôn ước luôn được 

xác lập bằng văn bản có sự chứng nhận của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(3) 

Theo quy định chung về hôn ước thì bản 

chất của chế độ tài sản của vợ chồng theo 

hôn ước làm phát sinh ba hệ quả sau:  

Thứ nhất, hôn ước phải tuân thủ điều 

kiện về hình thức theo pháp luật quy định 

(được kí kết và đăng kí tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền từ trước khi kết hôn). 

Thứ hai, hai vợ chồng bắt buộc phải tôn 

trọng, tuân thủ hôn ước, khi thực hiện hành 

vi pháp lí liên quan đến tài sản của gia đình, 

họ đều phải tuân theo hôn ước. 

Thứ ba, hôn ước luôn có hiệu lực đối với 

người thứ ba, người này được biết những 

thoả thuận trong hôn ước của vợ chồng liên 

quan đến giao dịch với mình và họ cũng phải 

tôn trọng hôn ước.  

2.2. Đặc điểm của hôn ước 

Thứ nhất, hôn ước chỉ được kí kết giữa 

hai bên từ trước khi kết hôn và có hiệu lực 

khi quan hệ vợ chồng được xác lập;(4) Có thể 

coi hôn nhân là “hợp đồng chính”, còn hôn 

ước là “hợp đồng phụ”. 

Thứ hai, các thoả thuận trong hôn ước của 

vợ chồng có tính ổn định cao, nó được thực 

hiện trong suốt thời kì hôn nhân. Vì quyền lợi 

của vợ chồng, quyền lợi của gia đình và 

quyền lợi của người thứ ba nên về nguyên 

tắc, các thoả thuận này không thể thay đổi sau 

khi kết hôn (trừ trường hợp ngoại lệ). 

Thứ ba, hôn ước luôn đề cao quyền lợi của 

vợ chồng mà “xem nhẹ” lợi ích của gia đình. 

3. Về nội dung và các điều kiện có hiệu 

lực của hôn ước 

 Khi kí kết hôn ước với nhau, hai bên 

nam nữ (sau này là vợ chồng) phải thoả 

thuận về nội dung của hôn ước, bao gồm: 

- Tài sản của vợ, chồng có những gì khi 
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lập hôn ước. 

- Chế độ tài sản mà vợ chồng lựa chọn 

(là chế độ cộng đồng hay chế độ phân sản); 

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với chế 

độ tài sản đó. 

- Thoả thuận về chia tài sản của vợ 

chồng và quyền lợi của mỗi bên (theo các 

trường hợp luật định). 

Cũng như các hợp đồng khác, hôn ước 

có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng (tuân thủ) 

các điều kiện sau: 

Thứ nhất, hai bên nam nữ khi tham gia kí 

kết hôn ước phải có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ. 

Thứ hai, nội dung của hôn ước không 

trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

Thứ ba, hôn ước được kí kết trên cơ sở 

tự do, tự nguyện của hai bên. 

Ngoài các điều kiện trên (giống như các 

hợp đồng khác), hôn ước muốn có hiệu lực 

thì phải đáp ứng:  

Về mặt thủ tục và thời gian, hôn ước 

phải được lập từ trước khi kết hôn. 

Về mặt hình thức, hôn ước phải được lập 

thành văn bản có người làm chứng và phải 

có sự chứng thực của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (Điều 1394 Bộ luật dân sự Cộng 

hoà Pháp, Điều 1466 Bộ luật dân sự và 

thương mại Thái Lan…). 

4. Khái quát quy định về hôn ước theo 

hệ thống pháp luật ở Việt Nam trước Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 và ở miền Nam 

Việt Nam trước ngày thống nhất đất nước 

(30/04/1975) 

Có thể thấy, trong cổ luật phong kiến 

Việt Nam không quy định về hôn ước; bởi 

lẽ, do tính chất và mục đích của quan hệ hôn 

nhân được xác lập nhằm duy trì nòi giống và 

quyền lợi của gia đình, dòng họ. Bộ luật 

Hồng Đức dưới triều Lê và Bộ luật Gia Long 

dưới triều Nguyễn đều không quy định về 

hôn ước (hiểu hôn ước với nội dung như hợp 

đồng do vợ chồng thoả thuận về vấn đề tài 

sản của họ). Trong đó, Bộ luật Gia Long có 

sử dụng thuật ngữ về “hôn thư” (hay còn gọi 

là “tư ước”) với nội dung hoàn toàn khác với 

hôn ước. “Hôn thư” hay “tư ước” được coi 

như văn bản thoả thuận của hai gia đình nhà 

trai và nhà gái hứa gả con cái cho nhau. 

Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Gia Long, 

liên quan đến vấn đề thoái hôn: “Người nào 

đã bằng lòng gả con gái và đã chấp nhận 

“hôn thư” hoặc đã kí kết “tư ước” tức là đã 

biết rõ tình trạng về hôn nhân và gia đình 

của vị hôn phu (như tuổi, tàn tật, bệnh nào, 

dòng giống, con chính thức, con nuôi…) mà 

rồi tự mình vô cớ cự tuyệt sẽ bị phạt 50 

trượng. Dù là không có khế ước viết nhưng 

nếu đã nhận lễ vật (sính lễ) thì cũng bị 

trừng phạt như trên”. Như vậy, theo quy 

định trên, khi hai bên nhà trai và nhà gái đã 

biết rõ tình trạng về thân thế và tông tích 

của vị hôn phu (bên nam) và vị hôn thê (bên 

nữ) thì lập hôn thư ghi nhận sự đính hôn 

đồng thời ấn định ngày tổ chức hôn lễ (ngày 

cưới). Hôn thư hoặc tư ước theo điều khoản 

trên của Bộ luật Gia Long không giống như 

hôn ước theo quan niệm của các nhà lập 

pháp phương Tây và cũng không phải là giấy 

chứng nhận hôn thú mà chỉ là văn bản ghi 

nhận sự đính hôn giữa hai bên gia đình nhà 

trai và nhà gái. Tục lệ cổ Việt Nam không hề 

biết đến hôn ước hiểu theo quan niệm của 
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pháp luật ngày nay. Theo truyền thống, hôn 

nhân là sự phối hợp tuyệt đối về mọi phương 

diện mà mục tiêu là để xây dựng gia đình, 

sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Bản 

chất của hôn thư hay tư ước chỉ là văn bản 

thoả thuận việc đính hôn cho hai bên nam nữ 

của hai gia đình nhà trai và nhà gái. 

Năm 1858, Thực dân Pháp xâm lược 

Việt Nam, trong quá trình điều chỉnh quan 

hệ dân sự, hôn nhân gia đình đã cho ban 

hành ba bộ luật dân sự áp dụng ở ba miền 

khác nhau (Tập dân luật giản yếu Nam Kì 

năm 1883; Bộ dân luật Bắc Kì năm 1931 và 

Bộ dân luật Trung Kì năm 1936). Cả ba văn 

bản pháp luật này đều dựa theo quy định 

trong Bộ luật dân sự Cộng hoà Pháp năm 

1804 và hệ thống phong tục, tập quán của xã 

hội phong kiến Việt Nam. Theo đó, Tập dân 

luật giản yếu Nam Kì đã không dự liệu về 

chế độ tài sản của vợ chồng, không quy định 

về hôn ước. Vì thế, khi giải quyết tranh chấp 

về tài sản giữa vợ chồng đã dựa trên cơ sở 

của án lệ. Bộ dân luật Bắc Kì và Bộ dân luật 

Trung Kì đã có quy định về hôn ước với bản 

chất và nội dung là văn bản thoả thuận của 

hai bên về vấn đề tài sản của vợ chồng.  

Điều 104 Bộ dân luật Bắc Kì năm 1931 quy 

định: “Về đường tài sản, pháp luật chỉ can 

thiệp đến đoàn thể vợ chồng là khi nào vợ 

chồng không có tuỳ ý lập ước riêng với nhau 

mà thôi. Miễn là ước riêng ấy không được 

trái với phong tục và không được trái với 

quyền lợi người chồng là người chủ trương 

trong đoàn thể”. Nếu hai vợ chồng không có 

hôn ước với nhau thì cứ theo lệ hợp nhất tài 

sản nghĩa là bao nhiêu lợi tức, tài sản của 

chồng và của vợ hợp làm một mà chung 

nhau.(5) Tương tự như vậy, Điều 102 và Điều 

104 Bộ dân luật Trung Kì năm 1936 cũng dự 

liệu: “Về đường tài sản của vợ chồng chỉ khi 

nào vợ chồng không có tuỳ ý lập ước riêng 

với nhau thời pháp luật mới can thiệp đến; 

lời nói riêng ấy cốt không trái với phong hoá 

và không trái với quyền lợi của người chồng, 

là người chủ trương gia thất”. Nếu hai vợ 

chồng không có ước riêng với nhau, căn cứ 

theo lệ hợp nhất tài sản, nghĩa là bao nhiêu 

tài sản, hoa lợi của chồng và của vợ đều hợp 

làm một mà chung nhau. Như vậy, những 

quy định trên đây của Bộ dân luật Bắc Kì 

năm 1931 và Bộ dân luật Trung Kì năm 

1936 đã dự liệu về hôn ước của vợ chồng với 

tư cách hôn ước là văn bản thoả thuận về tài 

sản của vợ chồng được thực hiện trong thời 

kì hôn nhân (chế độ tài sản ước định), miễn 

là không trái với đạo đức xã hội và quyền lợi 

của người chồng - người chủ trương đoàn 

thể vợ chồng (đại diện cho quyền lợi của gia 

đình). Bộ dân luật Bắc Kì gọi là “sính lễ”; 

Bộ dân luật Trung Kì gọi là “lễ ước hôn”. 

Trường hợp trước khi kết hôn mà hai bên 

không kí kết hôn ước với nhau, pháp luật sẽ 

điều chỉnh về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 

(chế độ tài sản pháp định). Theo hai bộ luật 

này, chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp 

luật quy định là chế độ cộng đồng toàn sản 

(chỉ có tài sản chung giữa vợ chồng).  

Ở miền Nam Việt Nam, trước ngày thống 

nhất đất nước, pháp luật điều chỉnh quan hệ 

hôn nhân gia đình, trong đó có chế độ tài sản 

của vợ chồng thông qua ba văn bản pháp 

luật: Luật gia đình ngày 2/1/1959; Sắc luật 
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số 15-64 ngày 23/7/1964 quy định về giá 

thú, tử hệ và tài sản cộng đồng và Bộ dân 

luật ngày 20/12/1972. Theo đó, cả ba văn 

bản này đều quy định về vấn đề hôn ước 

của vợ chồng; cho phép vợ chồng được tự 

do kí kết hôn ước từ trước khi kết hôn để 

điều chỉnh về chế độ tài sản của vợ chồng. 

Trường hợp hai bên không kí kết hôn ước 

với nhau, pháp luật mới điều chỉnh chế độ 

tài sản của vợ chồng. Bộ dân luật năm 1972 

quy định: “Luật pháp chỉ quy định về chế 

độ phu phụ tài sản khi vợ chồng không lập 

hôn ước” (Điều 144) và “vợ chồng có thể tự 

do lập hôn ước tuỳ ý muốn, miễn không trái 

với trật tự công cộng và thuần phong mĩ 

tục” (Điều 145).(6) 

Như vậy, cả ba văn bản này đều quy 

định vấn đề hôn ước của vợ chồng; quy định 

về thể thức, thủ tục và hiệu lực của hôn ước. 

Hôn ước của vợ chồng phải được công bố 

trên phương tiện thông tin đại chúng nơi vợ 

chồng cư trú sau khi hôn nhân được xác lập.  

Tuy nhiên, thực tiễn của đời sống xã hội 

về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam giai đoạn 

này cho thấy: Mặc dù pháp luật có quy định 

vấn đề hôn ước của vợ chồng nhưng ít cặp vợ 

chồng kí kết hôn ước với nhau từ trước khi 

kết hôn. Bởi lẽ, quy định về hôn ước được 

“du nhập” từ Bộ luật dân sự Cộng hoà Pháp 

vào Việt Nam, không phù hợp với phong hoá 

của gia đình Việt Nam truyền thống.  

5. Vấn đề hôn ước giữa vợ và chồng trong 

hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình 

của Việt Nam từ năm 1945 đến nay 

 Hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình 

của Việt Nam từ năm 1945 đến nay hoàn toàn 

không quy định về vấn đề hôn ước giữa vợ 

chồng. Sắc lệnh của Chủ tịch nước số 97-SL 

ngày 22/5/1950 về sửa đổi một số quy lệ và 

chế định trong dân luật chưa quy định cụ thể 

về chế độ tài sản của vợ chồng. Luật hôn nhân 

và gia đình năm 1959; Luật hôn nhân và gia 

đình năm 1986 và Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000 chỉ quy định chế độ tài sản của vợ 

chồng trong pháp luật (chế độ tài sản pháp 

định) mà không cho phép hai vợ chồng kí 

kết hôn ước với nhau từ trước khi kết hôn để 

điều chỉnh vấn đề tài sản của vợ chồng trong 

thời kì hôn nhân. 

Hiện nay, có ý kiến cho rằng trong Dự 

thảo Luật HN&GĐ (sửa đổi) lần này cần 

phải quy định vấn đề hôn ước của vợ chồng, 

bởi: Trước hết, quy định về hôn ước của vợ 

chồng phù hợp với xu thế chung của thời đại 

ngày nay vì hôn ước được quy định phổ biến 

trong pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân 

và gia đình của nhiều quốc gia; xu hướng hội 

nhập và toàn cầu hoá đòi hỏi phải có sự 

tương đồng giữa pháp luật của Việt Nam với 

pháp luật của các quốc gia khác về vấn đề 

này. Nhất là trong quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài. 

Thứ hai, quy định về hôn ước giữa vợ 

chồng tạo cơ sở, căn cứ pháp lí để bảo đảm 

quyền, nghĩa vụ của vợ chồng về vấn đề tài 

sản; bảo đảm quyền tự định đoạt của vợ 

chồng đối với tài sản chung và tài sản riêng 

của vợ, chồng.  

Thứ ba, vì chế độ tài sản của vợ chồng 

luôn liên quan đến quyền lợi của những người 

khác (người thứ ba) khi tham gia giao dịch 

liên quan đến tài sản của vợ chồng; vì vậy, 
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cần phải minh bạch hoá các giao dịch từ tài 

sản của vợ chồng nhằm bảo đảm quyền lợi 

của người thứ ba thông qua hôn ước, nhất là 

trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. 

Thứ tư, quy định vấn đề hôn ước của vợ 

chồng tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền (toà án nhân dân) được 

thuận lợi và chính xác khi giải quyết tranh 

chấp về tài sản giữa vợ chồng với nhau và 

với người khác. Vì nếu chấp nhận vấn đề 

hôn ước giữa vợ chồng thì khi giải quyết 

tranh chấp tài sản giữa vợ chồng với nhau 

và với người thứ ba, toà án sẽ dựa trên hôn 

ước của vợ chồng để quyết định. 

Theo quan điểm của chúng tôi, vấn đề có 

hay không quy định về hôn ước trong Dự 

thảo Luật HN&GĐ (sửa đổi) hiện nay cần 

được nghiên cứu thận trọng và kĩ lưỡng. Bởi 

lẽ, nếu quy định về hôn ước giữa vợ chồng, 

như chúng ta đã biết, hôn ước trước hết là 

bảo đảm quyền lợi về tài sản của vợ chồng, 

“xem nhẹ” lợi ích của gia đình. Theo phong 

tục, tập quán của gia đình truyền thống Việt 

Nam không hề biết đến hôn ước (như đã 

phân tích ở trên). Hệ thống pháp luật hôn 

nhân và gia đình của Việt Nam thực hiện 

nguyên tắc tự do hôn nhân, bảo đảm ý chí tự 

nguyện của các bên nam nữ khi kết hôn dựa 

trên cơ sở tình cảm, tình yêu chân chính của 

họ và với mục đích là nhằm xác lập quan hệ 

vợ chồng;(7) xây dựng gia đình dân chủ, hoà 

thuận, hạnh phúc và bền vững. Thực tế cho 

thấy rằng, từ khi Luật hôn nhân và gia đình 

năm 1986 ghi nhận quyền sở hữu riêng về tài 

sản của vợ, chồng thì trong đời sống của vợ 

chồng cũng thường không phân biệt “của 

chung, của riêng” (Điều 16); vợ chồng luôn 

sử dụng tài sản chung và tài sản riêng của 

mỗi bên nhằm bảo đảm nhu cầu đời sống 

chung của gia đình, đáp ứng được quyền lợi 

của gia đình, nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục 

các con. Việc pháp luật ghi nhận vợ, chồng 

có quyền có tài sản riêng cũng “chỉ được coi 

như căn cứ pháp lí” để giải quyết tranh chấp 

về tài sản giữa vợ chồng với nhau và với 

người khác trong trường hợp cần thiết.  

Quy định của Luật HN&GĐ về chế độ 

tài sản của vợ chồng cũng như hệ thống pháp 

luật của Việt Nam đã bao quát được vấn đề 

liên quan đến quan hệ sở hữu tài sản của vợ 

chồng. Vướng mắc và bất cập khi thực hiện 

và áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng 

những năm qua là do chưa có quy định thống 

nhất của hệ thống pháp luật nói chung với 

quy định về sở hữu tài sản của vợ chồng 

trong Luật HN&GĐ. Điều đó cần phải được 

bổ khuyết trong Luật HN&GĐ (sửa đổi) hiện 

nay mà không cần thiết phải quy định về hôn 

ước giữa vợ và chồng./. 

                                                 
(1).Xem: Điều 755 Bộ luật dân sự Nhật Bản. 

(2).Xem: Các điều 758, 759 Bộ luật dân sự Nhật Bản; 

các điều 1467, 1469 Bộ luật dân sự và thương mại 

Thái Lan. 

(3).Xem: Điều 1394 Bộ luật dân sự Pháp; Điều 1466 

Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan. 

(4).Xem: Điều 1395 Bộ luật dân sự Cộng hoà Pháp: 

“Những thoả thuận về tài sản trong hôn nhân phải 

được viết trước khi cử hành hôn lễ và chỉ phát sinh 

hiệu lực kể từ ngày cử hành hôn lễ”. 

(5).Xem: Điều 106 Bộ dân luật Bắc Kì năm 1931. 

(6).Xem: Các điều 45, 46, 47 Luật gia đình ngày 2/1/1959; 

các điều 49, 50, 53 Sắc luật số 15-64 ngày 23/7/1964. 

(7).Xem: Khoản 2 Điều 8 Luật HN&GĐ. 


