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hế định kết hôn quy định cụ thể điều 

kiện kết hôn, biện pháp xử lí vi phạm 

điều kiện kết hôn và hậu quả pháp lí của việc 

xử lí đối với các bên vi phạm. Theo đó, các 

bên kết hôn phải tuyệt đối tuân thủ các quy 

định này. Như vậy, theo nghĩa chung nhất 

chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và 

gia đình là hệ thống quy phạm pháp luật do 

Nhà nước ban hành, điều chỉnh việc xác lập 

quan hệ vợ chồng, bao gồm các quy phạm 

pháp luật về điều kiện kết hôn, đăng kí kết 

hôn và biện pháp xử lí đối với trường hợp vi 

phạm điều kiện kết hôn. 

1. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam điều chỉnh việc xác lập quan hệ vợ 

chồng qua các thời kì 

1.1. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam trước Cách mạng tháng Tám 

1.1.1. Pháp luật thời kì phong kiến 

Việt Nam đã trải qua nhiều triều đại của 

nhà nước phong kiến. Tuy nhiên, cho đến 

nay, các tài liệu về pháp luật phong kiến còn 

được lưu giữ không nhiều. Bởi vậy, có thể 

nghiên cứu về pháp luật phong kiến Việt Nam 

qua việc xem xét một số luật tiêu biểu được 

ban hành dưới triều Lê và triều Nguyễn. Đó 

là: Quốc triều hình luật hay còn gọi là Bộ luật 

Hồng Đức (BLHĐ) của triều Lê và Hoàng 

Việt luật lệ hay còn gọi là Bộ luật Gia Long 

(BLGL) của triều Nguyễn. 

Các quy định về vấn đề hôn nhân và gia 

đình trong hai bộ luật này tuy còn ít nhưng 

đủ để minh chứng rằng nhà nước phong kiến 

Việt Nam ở thời kì này rất coi trọng vấn đề 

hôn nhân. Nền tảng của việc quy định điều 

kiện kết hôn là phong tục, tập quán, đạo đức.  

Thứ nhất, về điều kiện kết hôn 

Quy định về điều kiện kết hôn mang 

những sắc thái riêng, phù hợp với phong tục, 

tập quán của người Việt Nam là đề cao lễ 

nghi, coi trọng ý kiến của người gia trưởng. 

Việc xác lập quan hệ hôn nhân của hai bên 

nam nữ phải có sự ưng thuận của cha mẹ hay 

các bậc tôn thuộc. Các trường hợp cấm kết 

hôn khá phong phú và thể hiện rõ ý chí của 

nhà làm luật đối với việc bảo vệ trật tự, đẳng 

cấp xã hội: Cấm kết hôn với nàng hầu; cấm 

các quan ti ở trấn ngoài lấy đàn bà con gái ở 

trong hạt mình;(1) cấm kết hôn trong thời kì 

tang chế; cấm kết hôn trong khi ông, bà, cha, 

mẹ đang bị giam cầm, tù tội; cấm lấy cô, dì, 

chị, em gái, kế nữ (con gái riêng của vợ, 

người thân thích); cấm các quan và thuộc lại 

lấy đàn bà con gái hát xướng làm vợ; cấm 

lấy vợ của anh, em, của thầy học đã chết.(2) 

BLGL còn có một số điều cấm thể hiện điểm 

khác biệt nhất định so với BLHĐ như: Cấm 

kết hôn khi mất trật tự thê thiếp;(3) cấm sư 

C 
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nam, đạo sĩ kết hôn. Điểm tiến bộ của BLGL 

là quy định cấm lừa dối trong hôn nhân. Phổ 

biến trong trường hợp này là hiện tượng tráo 

hôn, thực chất là lừa dối về chủ thể trong 

việc kết hôn. Ví dụ: Sau khi kết hôn, người 

vợ phát hiện chồng không phải là người mà 

mình đã gặp gỡ trước khi kết hôn. Hình phạt 

cho trường hợp lừa dối nghiêm khắc và có 

sự khác nhau đối với từng chủ thể vi phạm. 

Nếu là nhà gái lừa dối thì chủ hôn bị phạt 80 

trượng nhưng nếu nhà trai lừa dối, tội tăng 

thêm một bậc và bị phạt 90 trượng, nếu đã 

thành hôn thì xử cho li dị.(4) Điều đáng lưu ý 

là hình phạt chỉ được áp dụng để xử lí đối 

với người “chủ hôn” mà không xử lí trực 

tiếp người kết hôn, quy định này thể hiện rõ 

hôn nhân là việc giữa hai gia đình, dòng họ 

chứ không phải việc của hai bên nam nữ. 

Như vậy, các quy phạm pháp luật trên 

cho phép suy đoán rằng ở thời kì này, xu 

hướng hình sự hoá các vi phạm về điều kiện 

kết hôn được coi trọng, thể hiện sự bảo vệ 

đạo đức, phong tục tập quán trong lĩnh vực 

hôn nhân và gia đình cũng như trật tự đẳng 

cấp xã hội được đề cao. 

Thứ hai, về hình thức kết hôn 

BLHĐ không quy định cụ thể về hình 

thức kết hôn. Căn cứ các quy định của pháp 

luật liên quan đến vấn đề kết hôn, có thể 

thấy rằng nghi lễ kết hôn truyền thống được 

thừa nhận. 

Thời kì phong kiến, lễ giáo được coi 

trọng cho nên việc bội hôn bị phạt rất nặng. 

Theo quy định của BLHĐ, khi nhà gái đã 

nhận đồ sính lễ của nhà trai thì coi như hai 

người đã “thành hôn”. Vì vậy, nếu đem 

người con gái đó gả cho người khác thì xử 

tội đồ làm khao đinh. Có thể thấy, BLHĐ đã 

có chế tài rất nghiêm khắc khi nhà gái bội 

hôn. Tuy nhiên, nếu nhà trai bội hôn sau khi 

đã đưa đồ sính lễ thì chỉ bị phạt 80 trượng và 

mất đồ sính lễ.(5) BLHĐ cũng quy định một 

số trường hợp đặc biệt, mặc dù đã nhận đồ 

sính lễ nhưng vẫn có thể từ hôn mà không bị 

phạt. Đó là trường hợp con gái hứa gả chồng 

mà chưa thành hôn, nếu người con trai bị ác 

tật hay phạm tội hoặc phá tán tài sản thì cho 

phép người con gái được kêu quan mà trả đồ 

lễ. Nếu người con gái bị ác tật hay phạm tội 

thì không phải trả lại đồ lễ.(6) Ở khía cạnh 

nhất định quy định này thể hiện điểm tiến bộ 

của BLHĐ trong việc bảo vệ lợi ích của 

người kết hôn, đặc biệt là phụ nữ. 

1.1.2. Pháp luật hôn nhân và gia đình 

thời kì Pháp thuộc  

Thời Pháp thuộc, Việt Nam bị chia cắt 

thành 3 miền với những quy chế chính trị 

khác nhau. Chính vì vậy, thời kì này có 3 bộ 

luật dân sự được áp dụng để điều chỉnh các 

quan hệ hôn nhân và gia đình, trong đó có 

quy định về kết hôn. Ở Bắc kì áp dụng các 

quy định trong Bộ dân luật năm 1931 hay 

còn gọi là Bộ dân luật Bắc kì (Bộ DLBK). 

Trung kì có Hoàng Việt Trung kì hộ luật 

năm 1936 hay còn gọi là Bộ dân luật Trung 

kì (Bộ DLTK). Nam kì áp dụng các quy định 

trong Bộ dân luật giản yếu năm 1883 (Bộ 

DLGY). Về kĩ thuật lập pháp, có thể thấy cả 

3 bộ luật này đều ảnh hưởng của pháp luật 

Pháp. Các quy định điều chỉnh quan hệ hôn 

nhân đều là chế định của luật dân sự. Về mặt 

nội dung, xét một cách tổng quát, Bộ DLBK 

và Bộ DLTK đều phản ánh phong tục, tập 

quán truyền thống của Việt Nam về hôn 
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nhân và gia đình. Riêng Bộ DLGY chịu 

nhiều ảnh hưởng của Bộ luật dân sự Pháp 

năm 1804 nên có nhiều điểm cách tân theo 

quan niệm của các nhà làm luật phương Tây. 

- Về tuổi kết hôn: Bộ DLBK và Bộ 

DLTK đều quy định tuổi kết hôn của nam là 

18 và nữ là 15.(7) Khác với 2 bộ luật trên, Bộ 

DLGY quy định tuổi kết hôn của nữ ít nhất 

là 14, nam ít nhất là 16. Điều này đã phản 

ánh xu thế hiện đại hoá các quy định về điều 

kiện kết hôn trong pháp luật theo sự ảnh 

hưởng của các nước phương Tây. Vì cho đến 

thời điểm đó, các nước phương Tây đều coi 

độ tuổi là một điều kiện bắt buộc để hôn 

nhân có hiệu lực. Trong khi đó, trước khi có 

các bộ luật nêu trên, luật cổ chưa quy định 

cụ thể về điều kiện độ tuổi. 

- Về sự ưng thuận của cha mẹ: Bộ 

DLBK, Bộ DLTK và Bộ DLGY đều có sự 

tương đồng, thể hiện sự tiếp nhận những giá 

trị văn hoá, truyền thống của người Việt 

trong luật cổ. Điều này được thể hiện ở điểm 

ba bộ luật đều quy định việc kết hôn phải có 

sự ưng thuận của cha mẹ, dù hai bên trai gái 

đã trưởng thành.(8) Tuy nhiên, nhà làm luật 

cũng dự liệu rằng trong trường hợp có 

“duyên cớ chính đáng”, tỉnh trưởng có thể 

cho hai bên nam nữ được phép làm giá thú 

mà không cần đến sự ưng thuận của cha mẹ. 

Bộ DLGY còn có điểm tiến bộ so với quy 

định của pháp luật phong kiến khi trao cho 

người kết hôn quyền được phép ưng thuận. 

Để giá thú có giá trị cần phải được hai bên 

làm giá thú tự do ưng thuận lấy nhau làm vợ 

chồng. Cha, mẹ, thân thuộc không được vì 

cớ nào bắt buộc người thuộc quyền mình 

làm giá thú trái với ý của họ. Những trường 

hợp không có sự ưng thuận như vợ hay 

chồng mắc bệnh điên hay một bên vắng mặt 

khi cử hành hôn lễ hoặc trường hợp giá thú 

giả định thì giá thú bị coi là giá thú “hư vô”.(9) 

- Các trường hợp cấm kết hôn: Về cơ bản, 

các trường hợp cấm kết hôn trong cả 3 bộ 

luật dân sự thời Pháp thuộc đều có những 

điểm tương đồng, thể hiện việc chuyển tiếp 

những giá trị truyền thống từ pháp luật thời 

kì phong kiến qua các quy định như: Cấm kết 

hôn trong thời kì tang chế; cấm lấy người 

thân thích thuộc trực hệ. Về cấm kết hôn 

trong bàng hệ, Bộ DLBK và Bộ DLTK chỉ 

cấm kết hôn giữa chị dâu với em chồng, giữa 

em dâu với anh chồng còn cho phép người 

đàn ông được lấy em vợ hay chị vợ. Điều này 

thể hiện rõ quan niệm “nội thân, ngoại thích” 

của người Việt Nam. Người đàn bà lấy chồng 

thuộc về nhà chồng nhưng người đàn ông lấy 

vợ thì không thuộc về nhà vợ, khi vợ chết thì 

không còn mối liên hệ nào với chị em nhà vợ. 

Bộ DLGY quy định cởi mở hơn trong việc 

cấm kết hôn đối với những người thuộc bàng 

hệ. Bộ DLGY cấm kết hôn giữa anh, chị, em 

cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha; 

giữa anh, chị, em họ đến bậc thứ sáu; giữa 

cháu gái với chú, bác hay cậu hoặc giữa cháu 

trai với cô hay dì. Như vậy, theo Bộ DLGY 

thì giữa chị dâu và em chồng, em dâu với anh 

chồng cũng không bị cấm kết hôn.  

Có thể nói, so với các quy định cấm kết 

hôn trong pháp luật thời kì phong kiến, phạm 

vi cấm kết hôn ở cả 3 bộ luật dân sự thời 

Pháp thuộc đều được thu hẹp hơn. Các quy 

định cấm nhằm bảo vệ trật tự đẳng cấp của 

thời kì phong kiến không còn được ghi nhận 

trong pháp luật về kết hôn thời Pháp thuộc. 

Cũng có thể đánh giá rằng, về mặt kĩ thuật 

lập pháp, đó cũng là bước tiến đáng kể làm 
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phong phú thêm tri thức khoa học pháp lí. 

- Về hình thức kết hôn: Bộ DLBK và Bộ 

DLTK vẫn coi trọng nghi lễ cưới hỏi truyền 

thống. Theo đó, sau khi nhận đồ sính lễ, bên 

nào bãi bỏ lời hứa hôn mà không có lí do 

chính đáng thì phải bồi thường thiệt hại cho 

bên kia. Tuy nhiên, để việc kết hôn có giá trị 

pháp lí, việc kết hôn phải được khai với hộ 

lại.(10) Việc dung hoà giữa nghi lễ truyền 

thống và nghi thức pháp luật cho thấy pháp 

luật về hình thức kết hôn trong hai bộ luật 

này bắt đầu có sự giao thoa giữa truyền thống 

và sự cách tân tiến bộ về hình thức kết hôn. 

Về điểm này, Bộ DLGY còn có sự cách tân 

“táo bạo” hơn khi quy định ngoài việc tiến 

hành theo nghi thức như hai bộ luật trên, 

người kết hôn có thể lựa chọn nghi thức giá 

thú được cử hành trước mặt hộ lại mà không 

cần thiết phải thực hiện nghi thức truyền 

thống. Giá thú được xác lập theo nghi thức 

này vẫn có giá trị. Điều này cho phép suy 

đoán rằng về mặt hình thức kết hôn, pháp 

luật thời kì này bắt đầu có sự phân định giữa 

nghi lễ truyền thống và nghi thức pháp luật. 

Đây cũng là những vấn đề khá thú vị để 

chúng ta có những dẫn luận nghiên cứu về 

các nghi thức kết hôn. Pháp luật quy định 

việc làm giá thú phải được khai báo với hộ 

lại, xuất hiện bằng chứng quan trọng để 

chứng minh có sự tồn tại của giá thú đó chính 

là “chứng thư giá thú”. Chứng thư giá thú là 

cơ sở pháp lí quan trọng để bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho người kết hôn. 

Như vậy, nhìn lại các quy định của pháp 

luật thời kì Pháp thuộc về kết hôn, chúng ta 

nhận thấy rằng về mặt kĩ thuật lập pháp, pháp 

luật thời kì này có nhiều ảnh hưởng của pháp 

luật Pháp. Sự du nhập kĩ thuật lập pháp của 

phương Tây đã khiến cho các quy định về kết 

hôn đi theo xu hướng “dân sự hoá”. Các quy 

phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân 

và gia đình là bộ phận của pháp luật dân sự.  

1.2. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 

đến nay 

1.2.1. Luật hôn nhân và gia đình năm 

1959 - Luật hôn nhân và gia đình đầu tiên  

Trước khi ban hành Luật hôn nhân và 

gia đình (Luật HN&GĐ) năm 1959, Chủ tịch 

nước đã ban hành Sắc lệnh số 97/SL ngày 

22/5/1950 sửa đổi một số quy lệ và chế định 

trong dân luật. Sắc lệnh đã xoá bỏ việc cấm 

kết hôn trong thời kì tang chế: “trong thời 

kì tang chế vẫn có thể lấy vợ, lấy chồng 

được”. Như vậy, trước khi Luật HN&GĐ 

năm 1959 có hiệu lực, mọi quy định về kết 

hôn vẫn được áp dụng theo các bộ luật dân 

sự cũ, trừ việc cấm kết hôn trong thời kì 

tang chế. Luật HN&GĐ năm 1959 được 

Quốc hội khoá I kì họp thứ 11 chính thức 

thông qua ngày 29/12/1959, có hiệu lực kể 

từ ngày 13/1/1960. Luật HN&GĐ năm 1959 

đã mở ra trang mới đối với pháp luật điều 

chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình nói 

chung và vấn đề kết hôn nói riêng. Luật 

HN&GĐ năm 1959 dành chương riêng để 

quy định về vấn đề kết hôn. Cùng với đó điều 

kiện kết hôn cũng được quy định cụ thể. Hai 

bên nam nữ được tự nguyện kết hôn, đủ tuổi 

mới được kết hôn và không được phép kết 

hôn khi thuộc những trường hợp luật cấm.(11)  

- Về tuổi kết hôn: Con gái từ 18 tuổi trở 

lên, con trai từ 20 tuổi trở lên mới được phép 

kết hôn.  

- Về các trường hợp luật cấm kết hôn: 

Luật quy định việc cấm kết hôn giữa những 
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người cùng dòng máu về trực hệ, giữa cha 

mẹ nuôi với con nuôi; giữa anh, chị, em ruột, 

anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ 

khác cha; cấm kết hôn đối với người bị bất 

lực hoàn toàn về sinh lí; người mắc bệnh hủi, 

hoa liễu, loạn óc mà chưa chữa khỏi.(12) 

Những người có họ trong phạm vi 5 đời thì 

giải quyết theo phong tục, tập quán. Việc cấm 

kết hôn dựa trên cơ sở khoa học và phong tục, 

tập quán. Các điều kiện kết hôn hướng tới 

việc bảo vệ một cách hài hoà lợi ích của 

người kết hôn, của gia đình và của xã hội. 

Bên cạnh đó, nhà làm luật cũng quy định việc 

đăng kí kết hôn là bắt buộc. Mọi nghi thức 

kết hôn khác đều không có giá trị pháp lí.(13)  

1.2.2. Luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam năm 1986 

Luật HN&GĐ năm 1986 được Quốc hội 

khoá VII kì họp thứ 12 thông qua ngày 

20/12/1986 và được Hội đồng Nhà nước 

công bố ngày 3/1/1987 thay thế cho Luật 

HN&GĐ năm 1959. Trên cơ sở kế thừa, phát 

triển các quy định về kết hôn trong Luật 

HN&GĐ năm 1959, Luật HN&GĐ năm 

1986 quy định cụ thể và toàn diện các vấn đề 

liên quan đến kết hôn. Các quy định về điều 

kiện kết hôn được sắp xếp một cách khoa 

học hơn. Điều kiện về độ tuổi kết hôn và sự 

tự nguyện vẫn được quy định giống như 

Luật HN&GĐ năm 1959. Các điều cấm kết 

hôn được quy định tập hợp trong một điều 

luật. Phạm vi cấm kết hôn được thu hẹp hơn 

so với Luật HN&GĐ năm 1959. Theo đó, về 

điều kiện kết hôn liên quan đến thể chất của 

người kết hôn, Luật HN&GĐ năm 1986 chỉ 

cấm kết hôn đối với người đang mắc bệnh 

tâm thần, không có khả năng nhận thức và 

làm chủ hành vi của mình và người mắc 

bệnh hoa liễu. Như vậy, người bị bất lực 

hoàn toàn về sinh lí hay mắc bệnh hủi sẽ 

không bị cấm kết hôn. Thêm vào đó, việc 

cấm kết hôn giữa người có quan hệ họ hàng 

cũng được thu hẹp hơn, việc cấm kết hôn chỉ 

đặt ra đối với người có họ trong phạm vi 3 

đời.(14) Về hình thức kết hôn, Luật HN&GĐ 

năm 1986 quy định việc kết hôn phải được 

cơ quan có thẩm quyền công nhận theo nghi 

thức do Nhà nước quy định. Tuy nhiên, Luật 

chỉ xác định những trường hợp kết hôn vi 

phạm điều kiện kết hôn mới là trái pháp 

luật.(15) Vì lẽ đó, Luật HN&GĐ năm 1986 

cũng mở ra cơ hội cho những trường hợp 

chung sống như vợ chồng không đăng kí kết 

hôn nhưng không vi phạm điều kiện kết hôn. 

Điều này chứng tỏ nhà làm luật vẫn chưa thể 

hiện thái độ cương quyết đối với vấn đề đăng 

kí kết hôn. Bên cạnh đó, Luật HN&GĐ năm 

1986 quy định cụ thể biện pháp xử lí đối với 

trường hợp kết hôn trái pháp luật do vi phạm 

điều kiện kết hôn. Việc kết hôn trái pháp luật 

sẽ bị xử huỷ. Tài sản của mỗi bên trong quan 

hệ hôn nhân trái pháp luật được giải quyết 

theo nguyên tắc: Tài sản riêng của ai thì vẫn 

thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản 

chung được chia căn cứ vào công sức đóng 

góp của mỗi bên; quyền lợi chính đáng của 

bên bị lừa dối, bị cưỡng ép kết hôn được bảo 

vệ. Quyền lợi của con được giải quyết như 

trong trường hợp cha mẹ li hôn.(16) Luật 

HN&GĐ năm 1986 lần đầu tiên quy định về 

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài. Trên cơ sở đó, Pháp lệnh về hôn nhân 

và gia đình có yếu tố nước ngoài năm 1997 

tiếp tục quy định cụ thể về việc kết hôn có 
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yếu tố nước ngoài, tạo cơ sở pháp lí quan 

trọng để giải quyết các vấn đề có liên quan 

phát sinh trong thực tiễn cuộc sống. 

1.2.3. Luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam năm 2000  

Qua hơn 10 năm áp dụng, Luật HN&GĐ 

năm 1986 đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi 

phải có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp 

ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ hôn nhân 

và gia đình nói chung và vấn đề kết hôn nói 

riêng. Với tinh thần đó, Luật HN&GĐ Việt 

Nam năm 2000 đã được ban hành thay thế 

Luật HN&GĐ năm 1986. Luật HN&GĐ năm 

2000 được Quốc hội khoá X, kì họp thứ 7 

chính thức thông qua ngày 9/6/2000, Luật có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001. Trên 

cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của 

Luật HN&GĐ năm 1986, vấn đề kết hôn đã 

được quy định đầy đủ và hoàn thiện, góp 

phần nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp 

luật về kết hôn trong thời kì hội nhập, giữ 

gìn và phát huy những yếu tố bản sắc, truyền 

thống của người Việt Nam trong quan hệ 

hôn nhân và gia đình. 

- Về điều kiện kết hôn: Quy định về độ 

tuổi kết hôn vẫn được duy trì giống như các 

quy định về độ tuổi kết hôn trong luật 

HN&GĐ các năm 1959, 1986. Điều này cho 

thấy quy định về tuổi kết hôn có sự ổn định 

đáng kể và thể hiện sự phù hợp với thực tiễn 

áp dụng. Các quy định về cấm kết hôn có sự 

khác biệt so với Luật HN&GĐ năm 1986. 

Phạm vi quy định cấm kết hôn được mở rộng 

hơn. Việc cấm kết hôn đối với người mất 

năng lực hành vi dân sự; giữa những người 

đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố 

chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố 

dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con 

riêng của chồng; giữa những người cùng giới 

tính(17) chưa được Luật HN&GĐ năm 1986 

đề cập thì đến Luật HN&GĐ năm 2000 đã 

được quy định cụ thể. 

- Về hình thức: Khác với Luật HN&GĐ 

năm 1986, Luật HN&GĐ năm 2000 quy định 

mọi trường hợp kết hôn đều phải đăng kí tại 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(18) Theo đó, 

trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng 

mà không đăng kí kết hôn sẽ không được 

thừa nhận là vợ chồng. Để giải quyết hệ quả 

của tình trạng chung sống như vợ chồng trước 

khi có Luật HN&GĐ năm 2000, Nghị quyết 

của Quốc hội khoá X số 35/QH10 về việc thi 

hành Luật HN&GĐ năm 2000; Nghị quyết 

của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao số 02/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000  hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của Luật HN&GĐ 

năm 2000 đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề 

đăng kí kết hôn đối với từng trường hợp. 

- Về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài: 

Luật HN&GĐ năm 2000 đã dành một chương 

quy định về các vấn đề liên quan đến quan hệ 

hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, 

vấn đề kết hôn được quy định trong điều luật 

riêng. Tiếp đó, Nghị định của Chính phủ số 

68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

HN&GĐ về quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài và Nghị định của Chính 

phủ số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa 

đổi Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, tiếp tục cụ 

thể hoá các quy định này, tạo cơ sở pháp lí 

để giải quyết vấn đề kết hôn có yếu tố nước 

ngoài ngày càng gia tăng trong bối cảnh mở 

cửa và hội nhập hiện nay. 
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- Về việc xử lí đối với các trường hợp vi 

phạm điều kiện kết hôn: Ngoài chế tài xử 

huỷ việc kết hôn trái pháp luật, người vi 

phạm điều kiện kết hôn còn có thể bị xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc xử lí theo Luật 

hình sự nếu hành vi vi phạm cấu thành tội 

phạm. Có thể thấy biện pháp xử lí vi phạm 

theo quy định của pháp luật hiện hành khá 

phong phú, thể hiện rõ tính phòng ngừa, răn 

đe đối với các trường hợp vi phạm, góp phần 

nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật 

hôn nhân và gia đình xung quanh chế định 

kết hôn. Việc xử lí vi phạm pháp luật về kết 

hôn có tính phân hoá rõ rệt. Điều này khác 

với pháp luật thời kì phong kiến. Bởi lẽ, 

pháp luật phong kiến quá chú trọng tới việc 

hình sự hoá các quan hệ hôn nhân nên biện 

pháp xử lí vi phạm điều kiện kết hôn thường 

hướng tới hình phạt là chủ yếu. 

Như vậy, trong lịch sử lập pháp Việt 

Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 

đến nay, các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung và 

điều chỉnh vấn đề kết hôn nói riêng không 

nằm trong Bộ luật dân sự mà được quy định 

trong luật riêng. Các quy định về kết hôn ở 

thời kì sau chứa đựng những điểm kế thừa và 

phát triển so với pháp luật của thời kì trước. 

2. Một số nhận xét liên quan đến pháp 

luật điều chỉnh việc kết hôn 

Qua những nghiên cứu trên đây về chế 

định kết hôn có thể đưa ra một số nhận xét sau: 

Một là kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ 

chồng, nền tảng cơ bản quan trọng để tạo 

dựng gia đình. Vì lẽ đó, ở bất cứ xã hội nào 

vấn đề kết hôn cũng được coi trọng. Khi nhà 

nước xuất hiện, các quan hệ xã hội được điều 

chỉnh bằng pháp luật, vấn đề kết hôn được 

pháp luật điều chỉnh và trở thành những quy 

tắc xử sự chung, buộc mọi người phải tuân 

thủ. Nhờ đó, quyền và nghĩa vụ của người kết 

hôn được pháp luật bảo vệ, trật tự gia đình 

được gìn giữ, tạo tiền đề vững chắc để xây 

dựng xã hội phồn vinh. Chính vì lẽ đó, pháp 

luật Việt Nam từ thời phong kiến cho đến nay 

đều chú trọng ghi nhận việc điều chỉnh vấn đề 

kết hôn bằng pháp luật. 

Hai là pháp luật điều chỉnh vấn đề kết 

hôn có mối liên hệ sâu sắc với phong tục, tập 

quán và đạo đức. Các quy định về điều kiện 

kết hôn được thiết kế dựa trên nền tảng đạo 

đức, phong tục tập quán, truyền thống của 

người Việt Nam. Xét về điểm này, có thể ghi 

nhận rằng trong việc xây dựng và thực thi 

pháp luật về kết hôn, cần phải chú trọng đến 

việc xem xét đến các yếu tố đạo đức, phong 

tục tập quán và truyền thống. Đây là nội dung 

quan trọng nhằm đảm bảo việc nâng cao hiệu 

quả điều chỉnh của pháp luật về kết hôn. 

Ba là các quy định về điều kiện kết hôn 

trong pháp luật hôn nhân và gia đình của 

Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 

1945 đến nay được xây dựng trên sự kết hợp 

hài hoà giữa cơ sở khoa học và phong tục tập 

quán, đạo đức, tâm lí, truyền thống tạo nên 

hệ thống quy định điều kiện kết hôn vừa đảm 

bảo tính khoa học nhưng vẫn có sự gắn kết 

hài hoà với các yếu tố phong tục, tập quán, 

đạo đức, truyền thống, góp phần thúc đẩy 

các quan hệ hôn nhân và gia đình phát triển 

lành mạnh vì lợi ích của gia đình và xã hội. 

Đó cũng là những vấn đề cốt lõi để hướng 

tới việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
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Bốn là kết hôn là chế định trung tâm của 

luật HN&GĐ. Bởi lẽ kết hôn là sự kiện pháp 

lí làm phát sinh quan hệ vợ chồng nên có sự 

liên hệ nền tảng với nhiều chế định khác 

trong luật HN&GĐ. Chế định kết hôn quy 

định cụ thể về điều kiện kết hôn, các trường 

hợp cấm kết hôn, đường lối xử lí đối với các 

trường hợp vi phạm điều kiện kết hôn. Chế 

định kết hôn ghi nhận và bảo vệ quyền tự do 

kết hôn cho các bên nam nữ, bảo vệ quyền 

con người và các giá trị nhân văn trong đời 

sống hôn nhân và gia đình. Với ý nghĩa đó, 

chế định kết hôn có ý nghĩa xã hội to lớn, 

góp phần quan trọng đối với việc xây dựng 

gia đình Việt Nam dân chủ, hoà thuận, tiến 

bộ, hạnh phúc; giáo dục đạo đức, lối sống và 

định hướng cách xử sự cho thanh niên. 

Năm là nghiên cứu quy định của pháp 

luật Việt Nam về kết hôn qua các thời kì cho 

thấy pháp luật về hôn nhân và gia đình nói 

chung và pháp luật về kết hôn nói riêng luôn 

phát triển theo hướng hoàn thiện dần. Quy 

định của pháp luật Việt Nam về kết hôn qua 

các thời kì có những điểm khác biệt nhất 

định, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh 

tế-xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Tuy 

nhiên, điều dễ nhận thấy là các quy phạm 

pháp luật về kết hôn ở thời kì sau luôn có sự 

kế thừa và phát triển pháp luật ở thời kì 

trước, tạo ra sự liên hệ mang tính sâu chuỗi, 

sự gắn kết của các yếu tố tác động tới pháp 

luật. Trong đó, đặc biệt phải kể đến các yếu 

tố đạo đức, văn hoá truyền thống của người 

Việt Nam. Chính vì vậy, cũng có thể nói đạo 

đức, văn hoá truyền thống chi phối nhiều tới 

các quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề 

kết hôn. Ngược lại, các quy phạm pháp luật 

khi được ban hành lại có tác dụng hữu hiệu 

trong việc gìn giữ những giá trị đạo đức, 

truyền thống tâm lí của người Việt Nam về 

hôn nhân và gia đình, góp phần xây dựng 

nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân 

tộc. Chính vì lẽ đó, trong hoạt động xây 

dựng và thực thi pháp luật cũng cần phải chú 

trọng việc xem xét các yếu tố truyền thống, 

đạo đức tâm lí trong đời sống hôn nhân và 

gia đình để đảm bảo nâng cao hiệu quả điều 

chỉnh của pháp luật, góp phần ổn định các 

quan hệ hôn nhân và gia đình./. 
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