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LU一T 

HÔN NHÂN VÀ GIA AÌNH 

C<n cと Hiｘn pháp n⇔ずc Cじng hòa xã hじi chて ngh┄a Viうt Nam; 

Quぐc hじi ban hành Luｆt hôn nhân và gia đình. 

Ch逢挨ng I 

NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh 

Lu壱t này quy đ鵜nh ch院 đ瓜 hôn nhân và gia đình; chu育n m詠c pháp lỦ cho cách 泳ng x穎 gi英a các 
thành viên gia đình; trách nhi羽m c栄a cá nhân, t鰻 ch泳c, Nhà n逢噂c và xã h瓜i trong vi羽c xây d詠ng, 
c栄ng c嘘 ch院 đ瓜 hôn nhân và gia đình. 

Ai隠u 2. Nh英ng nguyên t逸c c挨 b違n c栄a ch院 đ瓜 hôn nhân và gia đình 

1. Hôn nhân t詠 nguy羽n, ti院n b瓜, m瓜t v嬰 m瓜t ch欝ng, v嬰 ch欝ng bình đ鰯ng. 

2. Hôn nhân gi英a công dân Vi羽t Nam thu瓜c các dân t瓜c, tôn giáo, gi英a ng逢運i theo tôn giáo v噂i 
ng逢運i không theo tôn giáo, gi英a ng逢運i có tín ng逢叡ng v噂i ng逢運i không có tín ng逢叡ng, gi英a công 
dân Vi羽t Nam v噂i ng逢運i n逢噂c ngoài đ逢嬰c tôn tr丑ng và đ逢嬰c pháp lu壱t b違o v羽. 

3. Xây d詠ng gia đình 医m no, ti院n b瓜, h衣nh phúc; các thành viên gia đình có ngh┄a v映 tôn tr丑ng, 
quan tâm, ch<m sóc, giúp đ叡 nhau; không phân bi羽t đ嘘i x穎 gi英a các con. 

4. Nhà n逢噂c, xã h瓜i và gia đình có trách nhi羽m b違o v羽, h厩 tr嬰 tr飲 em, ng逢運i cao tu鰻i, ng逢運i 
khuy院t t壱t th詠c hi羽n các quy隠n v隠 hôn nhân và gia đình; giúp đ叡 các bà m姻 th詠c hi羽n t嘘t ch泳c 
n<ng cao quỦ c栄a ng逢運i m姻; th詠c hi羽n k院 ho衣ch hóa gia đình. 

5. K院 th瑛a, phát huy truy隠n th嘘ng v<n hóa, đ衣o đ泳c t嘘t đ姻p c栄a dân t瓜c Vi羽t Nam v隠 hôn nhân và 
gia đình. 

Ai隠u 3. Gi違i thích t瑛 ng英 

Trong Lu壱t này, các t瑛 ng英 d逢噂i đây đ逢嬰c hi吋u nh逢 sau: 



1. Hôn nhân là quan h羽 gi英a v嬰 và ch欝ng sau khi k院t hôn. 

2. Gia đình là t壱p h嬰p nh英ng ng逢運i g逸n bó v噂i nhau do hôn nhân, quan h羽 huy院t th嘘ng ho員c quan 
h羽 nuôi d逢叡ng, làm phát sinh các quy隠n và ngh┄a v映 gi英a h丑 v噂i nhau theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t 
này. 

3. Chｘ đじ hôn nhân và gia đình là toàn b瓜 nh英ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 k院t hôn, ly hôn; 
quy隠n và ngh┄a v映 gi英a v嬰 và ch欝ng, gi英a cha m姻 và con, gi英a các thành viên khác trong gia 
đình; c医p d逢叡ng; xác đ鵜nh cha, m姻, con; quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài và 
nh英ng v医n đ隠 khác liên quan đ院n hôn nhân và gia đình. 

4. Tｆp quán vｚ hôn nhân và gia đình là quy t逸c x穎 s詠 có n瓜i dung rõ ràng v隠 quy隠n, ngh┄a v映 c栄a 
các bên trong quan h羽 hôn nhân và gia đình, đ逢嬰c l員p đi, l員p l衣i trong m瓜t th運i gian dài và đ逢嬰c 
th瑛a nh壱n r瓜ng rãi trong m瓜t vùng, mi隠n ho員c c瓜ng đ欝ng. 

5. Kｘt hôn là vi羽c nam và n英 xác l壱p quan h羽 v嬰 ch欝ng v噂i nhau theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này v隠 
đi隠u ki羽n k院t hôn và đ<ng kỦ k院t hôn. 

6. Kｘt hôn trái pháp luｆt là vi羽c nam, n英 đã đ<ng kỦ k院t hôn t衣i c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n 
nh逢ng m瓜t bên ho員c c違 hai bên vi ph衣m đi隠u ki羽n k院t hôn theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này. 

7. Chung sぐng nh⇔ vぢ chげng là vi羽c nam, n英 t鰻 ch泳c cu瓜c s嘘ng chung và coi nhau là v嬰 ch欝ng. 

8. TＶo hôn là vi羽c l医y v嬰, l医y ch欝ng khi m瓜t bên ho員c c違 hai bên ch逢a đ栄 tu鰻i k院t hôn theo quy 
đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này. 

9. C⇔だng ép kｘt hôn, ly hôn là vi羽c đe d丑a, uy hi院p tinh th亥n, hành h衣, ng逢嬰c đãi, yêu sách c栄a 
c違i ho員c hành vi khác đ吋 bu瓜c ng逢運i khác ph違i k院t hôn ho員c ly hôn trái v噂i Ủ mu嘘n c栄a h丑. 

10. CＶn trぞ kｘt hôn, ly hôn là vi羽c đe d丑a, uy hi院p tinh th亥n, hành h衣, ng逢嬰c đãi, yêu sách c栄a c違i 
ho員c hành vi khác đ吋 ng<n c違n vi羽c k院t hôn c栄a ng逢運i có đ栄 đi隠u ki羽n k院t hôn theo quy đ鵜nh c栄a 
Lu壱t này ho員c bu瓜c ng逢運i khác ph違i duy trì quan h羽 hôn nhân trái v噂i Ủ mu嘘n c栄a h丑. 

11. Kｘt hôn giＶ tＴo là vi羽c l嬰i d映ng k院t hôn đ吋 xu医t c違nh, nh壱p c違nh, c逢 trú, nh壱p qu嘘c t鵜ch Vi羽t 
Nam, qu嘘c t鵜ch n逢噂c ngoài; h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đãi c栄a Nhà n逢噂c ho員c đ吋 đ衣t đ逢嬰c m映c đích khác 
mà không nh茨m m映c đích xây d詠ng gia đình. 

12. Yêu sách cてa cＶi trong kｘt hôn là vi羽c đòi h臼i v隠 v壱t ch医t m瓜t cách quá đáng và coi đó là đi隠u 
ki羽n đ吋 k院t hôn nh茨m c違n tr荏 vi羽c k院t hôn t詠 nguy羽n c栄a nam, n英. 

13. Thぜi k┻ hôn nhân là kho違ng th運i gian t欝n t衣i quan h羽 v嬰 ch欝ng, đ逢嬰c tính t瑛 ngày đ<ng kỦ 
k院t hôn đ院n ngày ch医m d泳t hôn nhân. 

14. Ly hôn là vi羽c ch医m d泳t quan h羽 v嬰 ch欝ng theo b違n án, quy院t đ鵜nh có hi羽u l詠c pháp lu壱t c栄a 
Tòa án. 



15. Ly hôn giＶ tＴo là vi羽c l嬰i d映ng ly hôn đ吋 tr嘘n tránh ngh┄a v映 tài s違n, vi ph衣m chính sách, 
pháp lu壱t v隠 dân s嘘 ho員c đ吋 đ衣t đ逢嬰c m映c đích khác mà không nh茨m m映c đích ch医m d泳t hôn 
nhân. 

16. Thành viên gia đình bao g欝m v嬰, ch欝ng; cha m姻 đ飲, cha m姻 nuôi, cha d逢嬰ng, m姻 k院, cha m姻 
v嬰, cha m姻 ch欝ng; con đ飲, con nuôi, con riêng c栄a v嬰 ho員c ch欝ng, con dâu, con r吋; anh, ch鵜, em 
cùng cha m姻, anh, ch鵜, em cùng cha khác m姻, anh, ch鵜, em cùng m姻 khác cha, anh r吋, em r吋, ch鵜 
dâu, em dâu c栄a ng逢運i cùng cha m姻 ho員c cùng cha khác m姻, cùng m姻 khác cha; ông bà n瓜i, ông 
bà ngo衣i; cháu n瓜i, cháu ngo衣i; cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t và cháu ru瓜t. 

17. Nhのng ng⇔ぜi cùng dòng máu vｚ trばc hう là nh英ng ng逢運i có quan h羽 huy院t th嘘ng, trong đó, 
ng逢運i này sinh ra ng逢運i kia k院 ti院p nhau. 

18. Nhのng ng⇔ぜi có hが trong phＴm vi ba đぜi là nh英ng ng逢運i cùng m瓜t g嘘c sinh ra g欝m cha m姻 
là đ運i th泳 nh医t; anh, ch鵜, em cùng cha m姻, cùng cha khác m姻, cùng m姻 khác cha là đ運i th泳 hai; 
anh, ch鵜, em con chú, con bác, con cô, con c壱u, con dì là đ運i th泳 ba. 

19. Ng⇔ぜi thân thích là ng逢運i có quan h羽 hôn nhân, nuôi d逢叡ng, ng逢運i có cùng dòng máu v隠 tr詠c 
h羽 và ng逢運i có h丑 trong ph衣m vi ba đ運i. 

20. Nhu cＺu thiｘt yｘu là nhu c亥u sinh ho衣t thông th逢運ng v隠 <n, m員c, 荏, h丑c t壱p, khám b羽nh, ch英a 
b羽nh và nhu c亥u sinh ho衣t thông th逢運ng khác không th吋 thi院u cho cu瓜c s嘘ng c栄a m厩i ng逢運i, m厩i 
gia đình. 

21. Sinh con bｊng kぶ thuｆt hざ trぢ sinh sＶn là vi羽c sinh con b茨ng k悦 thu壱t th映 tinh nhân t衣o ho員c 
th映 tinh trong 嘘ng nghi羽m. 

22. Mang thai hじ vì mつc đích nhân đＴo là vi羽c m瓜t ng逢運i ph映 n英 t詠 nguy羽n, không vì m映c đích 
th逢挨ng m衣i giúp mang thai cho c員p v嬰 ch欝ng mà ng逢運i v嬰 không th吋 mang thai và sinh con ngay 
c違 khi áp d映ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n, b茨ng vi羽c l医y noãn c栄a ng逢運i v嬰 và tinh trùng c栄a ng逢運i 
ch欝ng đ吋 th映 tinh trong 嘘ng nghi羽m, sau đó c医y vào t穎 cung c栄a ng逢運i ph映 n英 t詠 nguy羽n mang 
thai đ吋 ng逢運i này mang thai và sinh con. 

23. Mang thai hじ vì mつc đích th⇔¬ng mＴi là vi羽c m瓜t ng逢運i ph映 n英 mang thai cho ng逢運i khác 
b茨ng vi羽c áp d映ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n đ吋 đ逢嬰c h逢荏ng l嬰i v隠 kinh t院 ho員c l嬰i ích khác. 

24. CＸp d⇔だng là vi羽c m瓜t ng逢運i có ngh┄a v映 đóng góp ti隠n ho員c tài s違n khác đ吋 đáp 泳ng nhu 
c亥u thi院t y院u c栄a ng逢運i không s嘘ng chung v噂i mình mà có quan h羽 hôn nhân, huy院t th嘘ng ho員c 
nuôi d逢叡ng trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i đó là ng逢運i ch逢a thành niên, ng逢運i đã thành niên mà không 
có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình ho員c ng逢運i g員p khó kh<n, túng thi院u 
theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

25. Quan hう hôn nhân và gia đình có yｘu tぐ n⇔ずc ngoài là quan h羽 hôn nhân và gia đình mà ít 
nh医t m瓜t bên tham gia là ng逢運i n逢噂c ngoài, ng逢運i Vi羽t Nam đ鵜nh c逢 荏 n逢噂c ngoài; quan h羽 hôn 
nhân và gia đình gi英a các bên tham gia là công dân Vi羽t Nam nh逢ng c<n c泳 đ吋 xác l壱p, thay đ鰻i, 



ch医m d泳t quan h羽 đó theo pháp lu壱t n逢噂c ngoài, phát sinh t衣i n逢噂c ngoài ho員c tài s違n liên quan 
đ院n quan h羽 đó 荏 n逢噂c ngoài. 

Ai隠u 4. Trách nhi羽m c栄a Nhà n逢噂c và xư h瓜i đ嘘i v噂i hôn nhân và gia đình 

1. Nhà n逢噂c có chính sách, bi羽n pháp b違o h瓜 hôn nhân và gia đình, t衣o đi隠u ki羽n đ吋 nam, n英 xác 
l壱p hôn nhân t詠 nguy羽n, ti院n b瓜, m瓜t v嬰 m瓜t ch欝ng, v嬰 ch欝ng bình đ鰯ng; xây d詠ng gia đình 医m 
no, ti院n b瓜, h衣nh phúc và th詠c hi羽n đ亥y đ栄 ch泳c n<ng c栄a mình; t<ng c逢運ng tuyên truy隠n, ph鰻 
bi院n, giáo d映c pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình; v壱n đ瓜ng nhân dân xóa b臼 phong t映c, t壱p quán 
l衣c h壱u v隠 hôn nhân và gia đình, phát huy truy隠n th嘘ng, phong t映c, t壱p quán t嘘t đ姻p th吋 hi羽n b違n 
s逸c c栄a m厩i dân t瓜c. 

2. Chính ph栄 th嘘ng nh医t qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 hôn nhân và gia đình. Các b瓜, c挨 quan ngang b瓜 
th詠c hi羽n qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 hôn nhân và gia đình theo s詠 phân công c栄a Chính ph栄. 曳y ban 
nhân dân các c医p và các c挨 quan khác th詠c hi羽n qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 hôn nhân và gia đình theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

3. C挨 quan, t鰻 ch泳c có trách nhi羽m giáo d映c, v壱n đ瓜ng cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c, ng逢運i lao 
đ瓜ng, các thành viên c栄a mình và m丑i công dân xây d詠ng gia đình v<n hóa; k鵜p th運i hòa gi違i 
mâu thu磯n trong gia đình, b違o v羽 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a các thành viên gia đình. Nhà 
tr逢運ng ph嘘i h嬰p v噂i gia đình trong vi羽c giáo d映c, tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n pháp lu壱t v隠 hôn nhân 
và gia đình cho th院 h羽 tr飲. 

Ai隠u 5. B違o v羽 ch院 đ瓜 hôn nhân và gia đình 

1. Quan h羽 hôn nhân và gia đình đ逢嬰c xác l壱p, th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này đ逢嬰c tôn 
tr丑ng và đ逢嬰c pháp lu壱t b違o v羽. 

2. C医m các hành vi sau đây: 

a) K院t hôn gi違 t衣o, ly hôn gi違 t衣o; 

b) T違o hôn, c逢叡ng ép k院t hôn, l瑛a d嘘i k院t hôn, c違n tr荏 k院t hôn; 

c) Ng逢運i đang có v嬰, có ch欝ng mà k院t hôn ho員c chung s嘘ng nh逢 v嬰 ch欝ng v噂i ng逢運i khác ho員c 
ch逢a có v嬰, ch逢a có ch欝ng mà k院t hôn ho員c chung s嘘ng nh逢 v嬰 ch欝ng v噂i ng逢運i đang có ch欝ng, 
có v嬰; 

d) K院t hôn ho員c chung s嘘ng nh逢 v嬰 ch欝ng gi英a nh英ng ng逢運i cùng dòng máu v隠 tr詠c h羽; gi英a 
nh英ng ng逢運i có h丑 trong ph衣m vi ba đ運i; gi英a cha, m姻 nuôi v噂i con nuôi; gi英a ng逢運i đã t瑛ng là 
cha, m姻 nuôi v噂i con nuôi, cha ch欝ng v噂i con dâu, m姻 v嬰 v噂i con r吋, cha d逢嬰ng v噂i con riêng 
c栄a v嬰, m姻 k院 v噂i con riêng c栄a ch欝ng; 

đ) Yêu sách c栄a c違i trong k院t hôn; 

e) C逢叡ng ép ly hôn, l瑛a d嘘i ly hôn, c違n tr荏 ly hôn; 



g) Th詠c hi羽n sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n vì m映c đích th逢挨ng m衣i, mang thai h瓜 vì 
m映c đích th逢挨ng m衣i, l詠a ch丑n gi噂i tính thai nhi, sinh s違n vô tính; 

h) B衣o l詠c gia đình; 

i) L嬰i d映ng vi羽c th詠c hi羽n quy隠n v隠 hôn nhân và gia đình đ吋 mua bán ng逢運i, bóc l瓜t s泳c lao 
đ瓜ng, xâm ph衣m tình d映c ho員c có hành vi khác nh茨m m映c đích tr映c l嬰i. 

3. M丑i hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình ph違i đ逢嬰c x穎 lỦ nghiêm minh, đúng 
pháp lu壱t. 

C挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có quy隠n yêu c亥u Tòa án, c挨 quan khác có th育m quy隠n áp d映ng bi羽n 
pháp k鵜p th運i ng<n ch員n và x穎 lỦ ng逢運i có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình. 

4. Danh d詠, nhân ph育m, uy tín, bí m壱t đ運i t逢 và các quy隠n riêng t逢 khác c栄a các bên đ逢嬰c tôn 
tr丑ng, b違o v羽 trong quá trình gi違i quy院t v映 vi羽c v隠 hôn nhân và gia đình. 

Ai隠u 6. Áp d映ng quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan 

Các quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan đ院n quan h羽 hôn nhân và gia đình 
đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i quan h羽 hôn nhân và gia đình trong tr逢運ng h嬰p Lu壱t này không quy đ鵜nh. 

Ai隠u 7. Áp d映ng t壱p quán v隠 hôn nhân và gia đình 

1. Trong tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t không quy đ鵜nh và các bên không có th臼a thu壱n thì t壱p quán t嘘t 
đ姻p th吋 hi羽n b違n s逸c c栄a m厩i dân t瓜c, không trái v噂i nguyên t逸c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 2 và không vi 
ph衣m đi隠u c医m c栄a Lu壱t này đ逢嬰c áp d映ng. 

2. Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t kho違n 1 Ai隠u này. 

Ch逢挨ng II 

K蔭T HÔN 

Ai隠u 8. Ai隠u ki羽n k院t hôn 

1. Nam, n英 k院t hôn v噂i nhau ph違i tuân theo các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Nam t瑛 đ栄 20 tu鰻i tr荏 lên, n英 t瑛 đ栄 18 tu鰻i tr荏 lên; 

b) Vi羽c k院t hôn do nam và n英 t詠 nguy羽n quy院t đ鵜nh; 

c) Không b鵜 m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠; 

d) Vi羽c k院t hôn không thu瓜c m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p c医m k院t hôn theo quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, 
b, c và d kho違n 2 Ai隠u 5 c栄a Lu壱t này. 



2. Nhà n逢噂c không th瑛a nh壱n hôn nhân gi英a nh英ng ng逢運i cùng gi噂i tính. 

Ai隠u 9. A<ng kỦ k院t hôn 

1. Vi羽c k院t hôn ph違i đ逢嬰c đ<ng kỦ và do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh c栄a Lu壱t này và pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch. 

Vi羽c k院t hôn không đ逢嬰c đ<ng kỦ theo quy đ鵜nh t衣i kho違n này thì không có giá tr鵜 pháp lỦ. 

2. V嬰 ch欝ng đã ly hôn mu嘘n xác l壱p l衣i quan h羽 v嬰 ch欝ng thì ph違i đ<ng kỦ k院t hôn. 

Ai隠u 10. Ng逢運i có quy隠n yêu c亥u h栄y vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t 

1. Ng逢運i b鵜 c逢叡ng ép k院t hôn, b鵜 l瑛a d嘘i k院t hôn, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, 
có quy隠n t詠 mình yêu c亥u ho員c đ隠 ngh鵜 cá nhân, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này yêu c亥u 
Tòa án h栄y vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t do vi羽c k院t hôn vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 1 Ai隠u 
8 c栄a Lu壱t này. 

2. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c sau đây, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n 
yêu c亥u Tòa án h栄y vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t do vi羽c k院t hôn vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, c 
và d kho違n 1 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này: 

a) V嬰, ch欝ng c栄a ng逢運i đang có v嬰, có ch欝ng mà k院t hôn v噂i ng逢運i khác; cha, m姻, con, ng逢運i 
giám h瓜 ho員c ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t khác c栄a ng逢運i k院t hôn trái pháp lu壱t; 

b) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 gia đình; 

c) C挨 quan qu違n lý nhà n逢噂c v隠 tr飲 em; 

d) H瓜i liên hi羽p ph映 n英. 

3. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác khi phát hi羽n vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t thì có quy隠n đ隠 ngh鵜 
c挨 quan, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i các đi吋m b, c và d kho違n 2 Ai隠u này yêu c亥u Tòa án h栄y vi羽c k院t 
hôn trái pháp lu壱t. 

Ai隠u 11. X穎 lỦ vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t 

1. X穎 lỦ vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t đ逢嬰c Tòa án th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này và pháp 
lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p t衣i th運i đi吋m Tòa án gi違i quy院t yêu c亥u h栄y vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t mà 
c違 hai bên k院t hôn đã có đ栄 các đi隠u ki羽n k院t hôn theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này và hai 
bên yêu c亥u công nh壱n quan h羽 hôn nhân thì Tòa án công nh壱n quan h羽 hôn nhân đó. Trong 
tr逢運ng h嬰p này, quan h羽 hôn nhân đ逢嬰c xác l壱p t瑛 th運i đi吋m các bên đ栄 đi隠u ki羽n k院t hôn theo 
quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 



3. Quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án v隠 vi羽c h栄y k院t hôn trái pháp lu壱t ho員c công nh壱n quan h羽 hôn nhân 
ph違i đ逢嬰c g穎i cho c挨 quan đã th詠c hi羽n vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn đ吋 ghi vào s鰻 h瓜 t鵜ch; hai bên k院t 
hôn trái pháp lu壱t; cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c liên quan theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân 
s詠. 

4. Tòa án nhân dân t嘘i cao ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao và B瓜 T逢 pháp 
h逢噂ng d磯n Ai隠u này. 

Ai隠u 12. H壱u qu違 pháp lỦ c栄a vi羽c h栄y k院t hôn trái pháp lu壱t 

1. Khi vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t b鵜 h栄y thì hai bên k院t hôn ph違i ch医m d泳t quan h羽 nh逢 v嬰 ch欝ng. 

2. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha, m姻, con đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh v隠 quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha, 
m姻, con khi ly hôn. 

3. Quan h羽 tài s違n, ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng gi英a các bên đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 16 
c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 13. X穎 lý vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn không đúng th育m quy隠n 

Trong tr逢運ng h嬰p vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn không đúng th育m quy隠n thì khi có yêu c亥u, c挨 quan nhà 
n逢噂c có th育m quy隠n thu h欝i, h栄y b臼 gi医y ch泳ng nh壱n k院t hôn theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 
t鵜ch và yêu c亥u hai bên th詠c hi羽n l衣i vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn t衣i c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n. 
Trong tr逢運ng h嬰p này, quan h羽 hôn nhân đ逢嬰c xác l壱p t瑛 ngày đ<ng kỦ k院t hôn tr逢噂c. 

Ai隠u 14. Gi違i quy院t h壱u qu違 c栄a vi羽c nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà 
không đ<ng kỦ k院t hôn 

1. Nam, n英 có đ栄 đi隠u ki羽n k院t hôn theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 
ch欝ng mà không đ<ng kỦ k院t hôn thì không làm phát sinh quy隠n, ngh┄a v映 gi英a v嬰 và ch欝ng. 
Quy隠n, ngh┄a v映 đ嘘i v噂i con, tài s違n, ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng gi英a các bên đ逢嬰c gi違i quy院t theo 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 15 và Ai隠u 16 c栄a Lu壱t này. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 
này nh逢ng sau đó th詠c hi羽n vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t thì quan h羽 hôn 
nhân đ逢嬰c xác l壱p t瑛 th運i đi吋m đ<ng kỦ k院t hôn. 

Ai隠u 15. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con trong tr逢運ng h嬰p nam, n英 chung s嘘ng v噂i 
nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà không đ<ng kỦ k院t hôn 

Quy隠n, ngh┄a v映 gi英a nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng và con đ逢嬰c gi違i quy院t theo 
quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này v隠 quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con. 

Ai隠u 16. Gi違i quy院t quan h羽 tài s違n, ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng c栄a nam, n英 chung s嘘ng v噂i 
nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà không đ<ng kỦ k院t hôn 



1. Quan h羽 tài s違n, ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng c栄a nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà 
không đ<ng kỦ k院t hôn đ逢嬰c gi違i quy院t theo th臼a thu壱n gi英a các bên; trong tr逢運ng h嬰p không có 
th臼a thu壱n thì gi違i quy院t theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có 
liên quan. 

2. Vi羽c gi違i quy院t quan h羽 tài s違n ph違i b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ph映 n英 và con; công 
vi羽c n瓜i tr嬰 và công vi羽c khác có liên quan đ吋 duy trì đ運i s嘘ng chung đ逢嬰c coi nh逢 lao đ瓜ng có 
thu nh壱p. 

Ch逢挨ng III 

QUAN H烏 GI頴A V営 VĨ CH唄NG 

M映c 1: QUY陰N VĨ NGH┃A V影 V陰 NHÂN THÂN 

Ai隠u 17. Bình đ鰯ng v隠 quy隠n, ngh┄a v映 gi英a v嬰, ch欝ng 

V嬰, ch欝ng bình đ鰯ng v噂i nhau, có quy隠n, ngh┄a v映 ngang nhau v隠 m丑i m員t trong gia đình, trong 
vi羽c th詠c hi羽n các quy隠n, ngh┄a v映 c栄a công dân đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Hi院n pháp, Lu壱t này và 
các lu壱t khác có liên quan. 

Ai隠u 18. B違o v羽 quy隠n, ngh┄a v映 v隠 nhân thân c栄a v嬰, ch欝ng 

Quy隠n, ngh┄a v映 v隠 nhân thân c栄a v嬰, ch欝ng quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t 
khác có liên quan đ逢嬰c tôn tr丑ng và b違o v羽. 

Ai隠u 19. Tình ngh┄a v嬰 ch欝ng 

1. V嬰 ch欝ng có ngh┄a v映 th逢挨ng yêu, chung th栄y, tôn tr丑ng, quan tâm, ch<m sóc, giúp đ叡 nhau; 
cùng nhau chia s飲, th詠c hi羽n các công vi羽c trong gia đình. 

2. V嬰 ch欝ng có ngh┄a v映 s嘘ng chung v噂i nhau, tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác ho員c 
do yêu c亥u c栄a ngh隠 nghi羽p, công tác, h丑c t壱p, tham gia các ho衣t đ瓜ng chính tr鵜, kinh t院, v<n hóa, 
xã h瓜i và lỦ do chính đáng khác. 

Ai隠u 20. L詠a ch丑n n挨i c逢 trú c栄a v嬰 ch欝ng 

Vi羽c l詠a ch丑n n挨i c逢 trú c栄a v嬰 ch欝ng do v嬰 ch欝ng th臼a thu壱n, không b鵜 ràng bu瓜c b荏i phong 
t映c, t壱p quán, đ鵜a gi噂i hành chính. 

Ai隠u 21. Tôn tr丑ng danh d詠, nhân ph育m, uy tín c栄a v嬰, ch欝ng 

V嬰, ch欝ng có ngh┄a v映 tôn tr丑ng, gi英 gìn và b違o v羽 danh d詠, nhân ph育m, uy tín cho nhau. 

Ai隠u 22. Tôn tr丑ng quy隠n t詠 do tín ng逢叡ng, tôn giáo c栄a v嬰, ch欝ng 



V嬰, ch欝ng có ngh┄a v映 tôn tr丑ng quy隠n t詠 do tín ng逢叡ng, tôn giáo c栄a nhau. 

Ai隠u 23. Quy隠n, ngh┄a v映 v隠 h丑c t壱p, làm vi羽c, tham gia ho衣t đ瓜ng chính tr鵜, kinh t院, v<n 
hóa, xư h瓜i 

V嬰, ch欝ng có quy隠n, ngh┄a v映 t衣o đi隠u ki羽n, giúp đ叡 nhau ch丑n ngh隠 nghi羽p; h丑c t壱p, nâng cao 
trình đ瓜 v<n hóa, chuyên môn, nghi羽p v映; tham gia ho衣t đ瓜ng chính tr鵜, kinh t院, v<n hóa, xã h瓜i. 

M映c 2: A萎I DI烏N GI頴A V営 VĨ CH唄NG 

Ai隠u 24. C<n c泳 xác l壱p đ衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng 

1. Vi羽c đ衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng trong xác l壱p, th詠c hi羽n, ch医m d泳t giao d鵜ch đ逢嬰c xác đ鵜nh 
theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan. 

2. V嬰, ch欝ng có th吋 栄y quy隠n cho nhau xác l壱p, th詠c hi羽n và ch医m d泳t giao d鵜ch mà theo quy 
đ鵜nh c栄a Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan ph違i có s詠 đ欝ng Ủ c栄a c違 hai v嬰 
ch欝ng. 

3. V嬰, ch欝ng đ衣i di羽n cho nhau khi m瓜t bên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 mà bên kia có đ栄 đi隠u 
ki羽n làm ng逢運i giám h瓜 ho員c khi m瓜t bên b鵜 h衣n ch院 n<ng l詠c hành vi dân s詠 mà bên kia đ逢嬰c 
Tòa án ch雨 đ鵜nh làm ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t cho ng逢運i đó, tr瑛 tr逢運ng h嬰p theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t thì ng逢運i đó ph違i t詠 mình th詠c hi羽n quy隠n, ngh┄a v映 có liên quan. 

Trong tr逢運ng h嬰p m瓜t bên v嬰, ch欝ng m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 mà bên kia có yêu c亥u Tòa án 
gi違i quy院t ly hôn thì c<n c泳 vào quy đ鵜nh v隠 giám h瓜 trong B瓜 lu壱t dân s詠, Tòa án ch雨 đ鵜nh ng逢運i 
khác đ衣i di羽n cho ng逢運i b鵜 m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 đ吋 gi違i quy院t vi羽c ly hôn. 

Ai隠u 25. A衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng trong quan h羽 kinh doanh 

1. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰, ch欝ng kinh doanh chung thì v嬰, ch欝ng tr詠c ti院p tham gia quan h羽 kinh 
doanh là ng逢運i đ衣i di羽n h嬰p pháp c栄a nhau trong quan h羽 kinh doanh đó, tr瑛 tr逢運ng h嬰p tr逢噂c 
khi tham gia quan h羽 kinh doanh, v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác ho員c Lu壱t này và các lu壱t liên 
quan có quy đ鵜nh khác. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰, ch欝ng đ逢a tài s違n chung vào kinh doanh thì áp d映ng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 
36 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 26. A衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng trong tr逢運ng h嬰p gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s荏 h英u, gi医y 
ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ嘘i v噂i tài s違n chung nh逢ng ch雨 ghi tên v嬰 ho員c ch欝ng 

1. Vi羽c đ衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng trong vi羽c xác l壱p, th詠c hi羽n và ch医m d泳t giao d鵜ch liên quan 
đ院n tài s違n chung có gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s荏 h英u, gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng tài s違n ch雨 
ghi tên v嬰 ho員c ch欝ng đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 24 và Ai隠u 25 c栄a Lu壱t này. 



2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ho員c ch欝ng có tên trên gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s荏 h英u, gi医y ch泳ng nh壱n 
quy隠n s穎 d映ng tài s違n t詠 mình xác l壱p, th詠c hi羽n và ch医m d泳t giao d鵜ch v噂i ng逢運i th泳 ba trái v噂i 
quy đ鵜nh v隠 đ衣i di羽n gi英a v嬰 và ch欝ng c栄a Lu壱t này thì giao d鵜ch đó vô hi羽u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t mà ng逢運i th泳 ba ngay tình đ逢嬰c b違o v羽 quy隠n l嬰i. 

Ai隠u 27. Trách nhi羽m liên đ噂i c栄a v嬰, ch欝ng 

1. V嬰, ch欝ng ch鵜u trách nhi羽m liên đ噂i đ嘘i v噂i giao d鵜ch do m瓜t bên th詠c hi羽n quy đ鵜nh t衣i kho違n 
1 Ai隠u 30 ho員c giao d鵜ch khác phù h嬰p v噂i quy đ鵜nh v隠 đ衣i di羽n t衣i các đi隠u 24, 25 và 26 c栄a 
Lu壱t này. 

2. V嬰, ch欝ng ch鵜u trách nhi羽m liên đ噂i v隠 các ngh┄a v映 quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 37 c栄a Lu壱t này. 

M映c 3: CH蔭 A浦 TĨI S謂N C曳A V営 CH唄NG 

Ai隠u 28. Áp d映ng ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

1. V嬰 ch欝ng có quy隠n l詠a ch丑n áp d映ng ch院 đ瓜 tài s違n theo lu壱t đ鵜nh ho員c ch院 đ瓜 tài s違n theo 
th臼a thu壱n. 

Ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo lu壱t đ鵜nh đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i các đi隠u t瑛 Ai隠u 33 
đ院n Ai隠u 46 và t瑛 Ai隠u 59 đ院n Ai隠u 64 c栄a Lu壱t này. 

Ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo th臼a thu壱n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 47, 48, 
49, 50 và 59 c栄a Lu壱t này. 

2. Các quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 29, 30, 31 và 32 c栄a Lu壱t này đ逢嬰c áp d映ng không ph映 thu瓜c vào 
ch院 đ瓜 tài s違n mà v嬰 ch欝ng đã l詠a ch丑n. 

3. Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng. 

Ai隠u 29. Nguyên t逸c chung v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

1. V嬰, ch欝ng bình đ鰯ng v噂i nhau v隠 quy隠n, ngh┄a v映 trong vi羽c t衣o l壱p, chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh 
đo衣t tài s違n chung; không phân bi羽t gi英a lao đ瓜ng trong gia đình và lao đ瓜ng có thu nh壱p. 

2. V嬰, ch欝ng có ngh┄a v映 b違o đ違m đi隠u ki羽n đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình. 

3. Vi羽c th詠c hi羽n quy隠n, ngh┄a v映 v隠 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng mà xâm ph衣m đ院n quy隠n, l嬰i ích h嬰p 
pháp c栄a v嬰, ch欝ng, gia đình và c栄a ng逢運i khác thì ph違i b欝i th逢運ng. 

Ai隠u 30. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a v嬰, ch欝ng trong vi羽c đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình 

1. V嬰, ch欝ng có quy隠n, ngh┄a v映 th詠c hi羽n giao d鵜ch nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia 
đình. 



2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng không có tài s違n chung ho員c tài s違n chung không đ栄 đ吋 đáp 泳ng 
nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình thì v嬰, ch欝ng có ngh┄a v映 đóng góp tài s違n riêng theo kh違 n<ng 
kinh t院 c栄a m厩i bên. 

Ai隠u 31. Giao d鵜ch liên quan đ院n nhà là n挨i 荏 duy nh医t c栄a v嬰 ch欝ng 

Vi羽c xác l壱p, th詠c hi羽n, ch医m d泳t các giao d鵜ch liên quan đ院n nhà là n挨i 荏 duy nh医t c栄a v嬰 ch欝ng 
ph違i có s詠 th臼a thu壱n c栄a v嬰 ch欝ng. Trong tr逢運ng h嬰p nhà 荏 thu瓜c s荏 h英u riêng c栄a v嬰 ho員c 
ch欝ng thì ch栄 s荏 h英u có quy隠n xác l壱p, th詠c hi羽n, ch医m d泳t giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n đó 
nh逢ng ph違i b違o đ違m ch厩 荏 cho v嬰 ch欝ng. 

Ai隠u 32. Giao d鵜ch v噂i ng逢運i th泳 ba ngay tình liên quan đ院n tài kho違n ngân hàng, tài 
kho違n ch泳ng khoán và đ瓜ng s違n khác mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t không ph違i đ<ng kỦ 
quy隠n s荏 h英u, quy隠n s穎 d映ng 

1. Trong giao d鵜ch v噂i ng逢運i th泳 ba ngay tình thì v嬰, ch欝ng là ng逢運i đ泳ng tên tài kho違n ngân 
hàng, tài kho違n ch泳ng khoán đ逢嬰c coi là ng逢運i có quy隠n xác l壱p, th詠c hi羽n giao d鵜ch liên quan 
đ院n tài s違n đó. 

2. Trong giao d鵜ch v噂i ng逢運i th泳 ba ngay tình thì v嬰, ch欝ng đang chi院m h英u đ瓜ng s違n mà theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t không ph違i đ<ng kỦ quy隠n s荏 h英u đ逢嬰c coi là ng逢運i có quy隠n xác l壱p, 
th詠c hi羽n giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n đó trong tr逢運ng h嬰p B瓜 lu壱t dân s詠 có quy đ鵜nh v隠 vi羽c 
b違o v羽 ng逢運i th泳 ba ngay tình. 

Ai隠u 33. Tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng 

1. Tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng g欝m tài s違n do v嬰, ch欝ng t衣o ra, thu nh壱p do lao đ瓜ng, ho衣t đ瓜ng 
s違n xu医t, kinh doanh, hoa l嬰i, l嬰i t泳c phát sinh t瑛 tài s違n riêng và thu nh壱p h嬰p pháp khác trong 
th運i k┻ hôn nhân, tr瑛 tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 40 c栄a Lu壱t này; tài s違n mà v嬰 
ch欝ng đ逢嬰c th瑛a k院 chung ho員c đ逢嬰c t員ng cho chung và tài s違n khác mà v嬰 ch欝ng th臼a thu壱n là 
tài s違n chung. 

Quy隠n s穎 d映ng đ医t mà v嬰, ch欝ng có đ逢嬰c sau khi k院t hôn là tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng, tr瑛 
tr逢運ng h嬰p v嬰 ho員c ch欝ng đ逢嬰c th瑛a k院 riêng, đ逢嬰c t員ng cho riêng ho員c có đ逢嬰c thông qua giao 
d鵜ch b茨ng tài s違n riêng. 

2. Tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng thu瓜c s荏 h英u chung h嬰p nh医t, đ逢嬰c dùng đ吋 b違o đ違m nhu c亥u c栄a 
gia đình, th詠c hi羽n ngh┄a v映 chung c栄a v嬰 ch欝ng. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p không có c<n c泳 đ吋 ch泳ng minh tài s違n mà v嬰, ch欝ng đang có tranh ch医p là 
tài s違n riêng c栄a m厩i bên thì tài s違n đó đ逢嬰c coi là tài s違n chung. 

Ai隠u 34. A<ng kỦ quy隠n s荏 h英u, quy隠n s穎 d映ng đ嘘i v噂i tài s違n chung 



1. Trong tr逢運ng h嬰p tài s違n thu瓜c s荏 h英u chung c栄a v嬰 ch欝ng mà pháp lu壱t quy đ鵜nh ph違i đ<ng 
ký quy隠n s荏 h英u, quy隠n s穎 d映ng thì gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s荏 h英u, gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 
d映ng ph違i ghi tên c違 hai v嬰 ch欝ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s荏 h英u, gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng tài s違n ch雨 
ghi tên m瓜t bên v嬰 ho員c ch欝ng thì giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n này đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh t衣i Ai隠u 26 c栄a Lu壱t này; n院u có tranh ch医p v隠 tài s違n đó thì đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 3 Ai隠u 33 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 35. Chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n chung 

1. Vi羽c chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n chung do v嬰 ch欝ng th臼a thu壱n. 

2. Vi羽c đ鵜nh đo衣t tài s違n chung ph違i có s詠 th臼a thu壱n b茨ng v<n b違n c栄a v嬰 ch欝ng trong nh英ng 
tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) B医t đ瓜ng s違n; 

b) A瓜ng s違n mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t ph違i đ<ng kỦ quy隠n s荏 h英u; 

c) Tài s違n đang là ngu欝n t衣o ra thu nh壱p ch栄 y院u c栄a gia đình. 

Ai隠u 36. Tài s違n chung đ逢嬰c đ逢a vào kinh doanh 

Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n v隠 vi羽c m瓜t bên đ逢a tài s違n chung vào kinh doanh thì 
ng逢運i này có quy隠n t詠 mình th詠c hi羽n giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n chung đó. Th臼a thu壱n này 
ph違i l壱p thành v<n b違n. 

Ai隠u 37. Ngh┄a v映 chung v隠 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

V嬰 ch欝ng có các ngh┄a v映 chung v隠 tài s違n sau đây: 

1. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 giao d鵜ch do v嬰 ch欝ng cùng th臼a thu壱n xác l壱p, ngh┄a v映 b欝i th逢運ng 
thi羽t h衣i mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v嬰 ch欝ng cùng ph違i ch鵜u trách nhi羽m; 

2. Ngh┄a v映 do v嬰 ho員c ch欝ng th詠c hi羽n nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình; 

3. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 vi羽c chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n chung; 

4. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 vi羽c s穎 d映ng tài s違n riêng đ吋 duy trì, phát tri吋n kh嘘i tài s違n chung ho員c 
đ吋 t衣o ra ngu欝n thu nh壱p ch栄 y院u c栄a gia đình; 

5. Ngh┄a v映 b欝i th逢運ng thi羽t h衣i do con gây ra mà theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 thì cha m姻 
ph違i b欝i th逢運ng; 

6. Ngh┄a v映 khác theo quy đ鵜nh c栄a các lu壱t có liên quan. 



Ai隠u 38. Chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân 

1. Trong th運i k┻ hôn nhân, v嬰 ch欝ng có quy隠n th臼a thu壱n chia m瓜t ph亥n ho員c toàn b瓜 tài s違n 
chung, tr瑛 tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 42 c栄a Lu壱t này; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì có 
quy隠n yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

2. Th臼a thu壱n v隠 vi羽c chia tài s違n chung ph違i l壱p thành v<n b違n. V<n b違n này đ逢嬰c công ch泳ng 
theo yêu c亥u c栄a v嬰 ch欝ng ho員c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰, ch欝ng có yêu c亥u thì Tòa án gi違i quy院t vi羽c chia tài s違n chung c栄a v嬰 
ch欝ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 59 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 39. Th運i đi吋m có hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân 

1. Th運i đi吋m có hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng là th運i đi吋m do v嬰 ch欝ng th臼a 
thu壱n và đ逢嬰c ghi trong v<n b違n; n院u trong v<n b違n không xác đ鵜nh th運i đi吋m có hi羽u l詠c thì th運i 
đi吋m có hi羽u l詠c đ逢嬰c tính t瑛 ngày l壱p v<n b違n. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p tài s違n đ逢嬰c chia mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, giao d鵜ch liên quan đ院n 
tài s違n đó ph違i tuân theo hình th泳c nh医t đ鵜nh thì vi羽c chia tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng có hi羽u l詠c 
t瑛 th運i đi吋m vi羽c th臼a thu壱n tuân th栄 hình th泳c mà pháp lu壱t quy đ鵜nh. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p Tòa án chia tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng thì vi羽c chia tài s違n chung có hi羽u 
l詠c k吋 t瑛 ngày b違n án, quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án có hi羽u l詠c pháp lu壱t. 

4. Quy隠n, ngh┄a v映 v隠 tài s違n gi英a v嬰, ch欝ng v噂i ng逢運i th泳 ba phát sinh tr逢噂c th運i đi吋m vi羽c chia 
tài s違n chung có hi羽u l詠c v磯n có giá tr鵜 pháp lỦ, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n khác. 

Ai隠u 40. H壱u qu違 c栄a vi羽c chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân 

1. Trong tr逢運ng h嬰p chia tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng thì ph亥n tài s違n đ逢嬰c chia, hoa l嬰i, l嬰i t泳c 
phát sinh t瑛 tài s違n riêng c栄a m厩i bên sau khi chia tài s違n chung là tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng, 
tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác. Ph亥n tài s違n còn l衣i không chia v磯n là tài s違n chung 
c栄a v嬰 ch欝ng. 

2. Th臼a thu壱n c栄a v嬰 ch欝ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này không làm thay đ鰻i quy隠n, ngh┄a v映 
v隠 tài s違n đ逢嬰c xác l壱p tr逢噂c đó gi英a v嬰, ch欝ng v噂i ng逢運i th泳 ba. 

Ai隠u 41. Ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân 

1. Sau khi chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân, v嬰 ch欝ng có quy隠n th臼a thu壱n ch医m d泳t 
hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n chung. Hình th泳c c栄a th臼a thu壱n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 2 Ai隠u 38 c栄a Lu壱t này. 

2. K吋 t瑛 ngày th臼a thu壱n c栄a v嬰 ch欝ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này có hi羽u l詠c thì vi羽c xác 
đ鵜nh tài s違n chung, tài s違n riêng c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 33 và Ai隠u 



43 c栄a Lu壱t này. Ph亥n tài s違n mà v嬰, ch欝ng đã đ逢嬰c chia v磯n thu瓜c s荏 h英u riêng c栄a v嬰, ch欝ng, 
tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác. 

3. Quy隠n, ngh┄a v映 v隠 tài s違n phát sinh tr逢噂c th運i đi吋m ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n 
chung v磯n có hi羽u l詠c, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n khác. 

4. Trong tr逢運ng h嬰p vi羽c chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân đ逢嬰c th詠c hi羽n theo b違n án, 
quy院t đ鵜nh có hi羽u l詠c c栄a Tòa án thì th臼a thu壱n ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a vi羽c chia tài s違n chung 
ph違i đ逢嬰c Tòa án công nh壱n. 

Ai隠u 42. Chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân b鵜 vô hi羽u 

Vi羽c chia tài s違n chung trong th運i k┻ hôn nhân b鵜 vô hi羽u khi thu瓜c m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p 
sau đây: 

1. 謂nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n l嬰i ích c栄a gia đình; quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a con ch逢a thành 
niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không 
có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình; 

2. Nh茨m tr嘘n tránh th詠c hi羽n các ngh┄a v映 sau đây: 

a) Ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng, c医p d逢叡ng; 

b) Ngh┄a v映 b欝i th逢運ng thi羽t h衣i; 

c) Ngh┄a v映 thanh toán khi b鵜 Tòa án tuyên b嘘 phá s違n; 

d) Ngh┄a v映 tr違 n嬰 cho cá nhân, t鰻 ch泳c; 

đ) Ngh┄a v映 n瓜p thu院 ho員c ngh┄a v映 tài chính khác đ嘘i v噂i Nhà n逢噂c; 

e) Ngh┄a v映 khác v隠 tài s違n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và quy đ鵜nh khác c栄a 
pháp lu壱t có liên quan. 

Ai隠u 43. Tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng 

1. Tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng g欝m tài s違n mà m厩i ng逢運i có tr逢噂c khi k院t hôn; tài s違n đ逢嬰c th瑛a 
k院 riêng, đ逢嬰c t員ng cho riêng trong th運i k┻ hôn nhân; tài s違n đ逢嬰c chia riêng cho v嬰, ch欝ng theo 
quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 38, 39 và 40 c栄a Lu壱t này; tài s違n ph映c v映 nhu c亥u thi院t y院u c栄a v嬰, ch欝ng 
và tài s違n khác mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t thu瓜c s荏 h英u riêng c栄a v嬰, ch欝ng. 

2. Tài s違n đ逢嬰c hình thành t瑛 tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng c┡ng là tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng. 
Hoa l嬰i, l嬰i t泳c phát sinh t瑛 tài s違n riêng trong th運i k┻ hôn nhân đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 1 Ai隠u 33 và kho違n 1 Ai隠u 40 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 44. Chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n riêng 



1. V嬰, ch欝ng có quy隠n chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n riêng c栄a mình; nh壱p ho員c không 
nh壱p tài s違n riêng vào tài s違n chung. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ho員c ch欝ng không th吋 t詠 mình qu違n lỦ tài s違n riêng và c┡ng không 栄y 
quy隠n cho ng逢運i khác qu違n lỦ thì bên kia có quy隠n qu違n lỦ tài s違n đó. Vi羽c qu違n lỦ tài s違n ph違i 
b違o đ違m l嬰i ích c栄a ng逢運i có tài s違n. 

3. Ngh┄a v映 riêng v隠 tài s違n c栄a m厩i ng逢運i đ逢嬰c thanh toán t瑛 tài s違n riêng c栄a ng逢運i đó. 

4. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰, ch欝ng có tài s違n riêng mà hoa l嬰i, l嬰i t泳c t瑛 tài s違n riêng đó là ngu欝n 
s嘘ng duy nh医t c栄a gia đình thì vi羽c đ鵜nh đo衣t tài s違n này ph違i có s詠 đ欝ng Ủ c栄a ch欝ng, v嬰. 

Ai隠u 45. Ngh┄a v映 riêng v隠 tài s違n c栄a v嬰, ch欝ng 

V嬰, ch欝ng có các ngh┄a v映 riêng v隠 tài s違n sau đây: 

1. Ngh┄a v映 c栄a m厩i bên v嬰, ch欝ng có tr逢噂c khi k院t hôn; 

2. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 vi羽c chi院m h英u, s穎 d映ng, đ鵜nh đo衣t tài s違n riêng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p ngh┄a 
v映 phát sinh trong vi羽c b違o qu違n, duy trì, tu s穎a tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 4 Ai隠u 44 ho員c quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 37 c栄a Lu壱t này; 

3. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 giao d鵜ch do m瓜t bên xác l壱p, th詠c hi羽n không vì nhu c亥u c栄a gia đình; 

4. Ngh┄a v映 phát sinh t瑛 hành vi vi ph衣m pháp lu壱t c栄a v嬰, ch欝ng. 

Ai隠u 46. Nh壱p tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng vào tài s違n chung 

1. Vi羽c nh壱p tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng vào tài s違n chung đ逢嬰c th詠c hi羽n theo th臼a thu壱n c栄a v嬰 
ch欝ng. 

2. Tài s違n đ逢嬰c nh壱p vào tài s違n chung mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, giao d鵜ch liên quan đ院n 
tài s違n đó ph違i tuân theo hình th泳c nh医t đ鵜nh thì th臼a thu壱n ph違i b違o đ違m hình th泳c đó. 

3. Ngh┄a v映 liên quan đ院n tài s違n riêng đã nh壱p vào tài s違n chung đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng tài s違n 
chung, tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác ho員c pháp lu壱t có quy đ鵜nh khác. 

Ai隠u 47. Th臼a thu壱n xác l壱p ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

Trong tr逢運ng h嬰p hai bên k院t hôn l詠a ch丑n ch院 đ瓜 tài s違n theo th臼a thu壱n thì th臼a thu壱n này ph違i 
đ逢嬰c l壱p tr逢噂c khi k院t hôn, b茨ng hình th泳c v<n b違n có công ch泳ng ho員c ch泳ng th詠c. Ch院 đ瓜 tài 
s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo th臼a thu壱n đ逢嬰c xác l壱p k吋 t瑛 ngày đ<ng kỦ k院t hôn. 

Ai隠u 48. N瓜i dung c挨 b違n c栄a th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

1. N瓜i dung c挨 b違n c栄a th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n bao g欝m: 



a) Tài s違n đ逢嬰c xác đ鵜nh là tài s違n chung, tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng; 

b) Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a v嬰 ch欝ng đ嘘i v噂i tài s違n chung, tài s違n riêng và giao d鵜ch có liên quan; 
tài s違n đ吋 b違o đ違m nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình; 

c) Ai隠u ki羽n, th栄 t映c và nguyên t逸c phân chia tài s違n khi ch医m d泳t ch院 đ瓜 tài s違n; 

d) N瓜i dung khác có liên quan. 

2. Khi th詠c hi羽n ch院 đ瓜 tài s違n theo th臼a thu壱n mà phát sinh nh英ng v医n đ隠 ch逢a đ逢嬰c v嬰 ch欝ng 
th臼a thu壱n ho員c th臼a thu壱n không rõ ràng thì áp d映ng quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 29, 30, 31 và 32 c栄a 
Lu壱t này và quy đ鵜nh t逢挨ng 泳ng c栄a ch院 đ瓜 tài s違n theo lu壱t đ鵜nh. 

Ai隠u 49. S穎a đ鰻i, b鰻 sung n瓜i dung c栄a th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 

1. V嬰 ch欝ng có quy隠n s穎a đ鰻i, b鰻 sung th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n. 

2. Hình th泳c s穎a đ鰻i, b鰻 sung n瓜i dung c栄a th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n theo th臼a thu壱n đ逢嬰c áp 
d映ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 47 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 50. Th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng b鵜 vô hi羽u 

1. Th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng b鵜 Tòa án tuyên b嘘 vô hi羽u khi thu瓜c m瓜t trong các 
tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Không tuân th栄 đi隠u ki羽n có hi羽u l詠c c栄a giao d鵜ch đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i B瓜 lu壱t dân s詠 và các 
lu壱t khác có liên quan; 

b) Vi ph衣m m瓜t trong các quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 29, 30, 31 và 32 c栄a Lu壱t này; 

c) N瓜i dung c栄a th臼a thu壱n vi ph衣m nghiêm tr丑ng quy隠n đ逢嬰c c医p d逢叡ng, quy隠n đ逢嬰c th瑛a k院 và 
quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp khác c栄a cha, m姻, con và thành viên khác c栄a gia đình. 

2. Tòa án nhân dân t嘘i cao ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao và B瓜 T逢 pháp 
h逢噂ng d磯n kho違n 1 Ai隠u này. 

Ch逢挨ng IV 

CH遺M D永T HÔN NHÂN 

M映c 1: LY HÔN 

Ai隠u 51. Quy隠n yêu c亥u gi違i quy院t ly hôn 

1. V嬰, ch欝ng ho員c c違 hai ng逢運i có quy隠n yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t ly hôn. 



2. Cha, m姻, ng逢運i thân thích khác có quy隠n yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t ly hôn khi m瓜t bên v嬰, 
ch欝ng do b鵜 b羽nh tâm th亥n ho員c m逸c b羽nh khác mà không th吋 nh壱n th泳c, làm ch栄 đ逢嬰c hành vi 
c栄a mình, đ欝ng th運i là n衣n nhân c栄a b衣o l詠c gia đình do ch欝ng, v嬰 c栄a h丑 gây ra làm 違nh h逢荏ng 
nghiêm tr丑ng đ院n tính m衣ng, s泳c kh臼e, tinh th亥n c栄a h丑. 

3. Ch欝ng không có quy隠n yêu c亥u ly hôn trong tr逢運ng h嬰p v嬰 đang có thai, sinh con ho員c đang 
nuôi con d逢噂i 12 tháng tu鰻i. 

Ai隠u 52. Khuy院n khích hòa gi違i 荏 c挨 s荏 

Nhà n逢噂c và xã h瓜i khuy院n khích vi羽c hòa gi違i 荏 c挨 s荏 khi v嬰, ch欝ng có yêu c亥u ly hôn. Vi羽c 
hòa gi違i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 hòa gi違i 荏 c挨 s荏. 

Ai隠u 53. Th映 lỦ đ挨n yêu c亥u ly hôn 

1. Tòa án th映 lỦ đ挨n yêu c亥u ly hôn theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p không đ<ng kỦ k院t hôn mà có yêu c亥u ly hôn thì Tòa án th映 lỦ và tuyên b嘘 
không công nh壱n quan h羽 v嬰 ch欝ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 14 c栄a Lu壱t này; n院u có yêu 
c亥u v隠 con và tài s違n thì gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 15 và Ai隠u 16 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 54. Hòa gi違i t衣i Tòa án 

Sau khi đã th映 lỦ đ挨n yêu c亥u ly hôn, Tòa án ti院n hành hòa gi違i theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 
t映ng dân s詠. 

Ai隠u 55. Thu壱n tình ly hôn 

Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng cùng yêu c亥u ly hôn, n院u xét th医y hai bên th壱t s詠 t詠 nguy羽n ly hôn 
và đã th臼a thu壱n v隠 vi羽c chia tài s違n, vi羽c trông nom, nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c con trên c挨 
s荏 b違o đ違m quy隠n l嬰i chính đáng c栄a v嬰 và con thì Tòa án công nh壱n thu壱n tình ly hôn; n院u 
không th臼a thu壱n đ逢嬰c ho員c có th臼a thu壱n nh逢ng không b違o đ違m quy隠n l嬰i chính đáng c栄a v嬰 và 
con thì Tòa án gi違i quy院t vi羽c ly hôn. 

Ai隠u 56. Ly hôn theo yêu c亥u c栄a m瓜t bên 

1. Khi v嬰 ho員c ch欝ng yêu c亥u ly hôn mà hòa gi違i t衣i Tòa án không thành thì Tòa án gi違i quy院t 
cho ly hôn n院u có c<n c泳 v隠 vi羽c v嬰, ch欝ng có hành vi b衣o l詠c gia đình ho員c vi ph衣m nghiêm 
tr丑ng quy隠n, ngh┄a v映 c栄a v嬰, ch欝ng làm cho hôn nhân lâm vào tình tr衣ng tr亥m tr丑ng, đ運i s嘘ng 
chung không th吋 kéo dài, m映c đích c栄a hôn nhân không đ衣t đ逢嬰c. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ho員c ch欝ng c栄a ng逢運i b鵜 Tòa án tuyên b嘘 m医t tích yêu c亥u ly hôn thì Tòa 
án gi違i quy院t cho ly hôn. 



3. Trong tr逢運ng h嬰p có yêu c亥u ly hôn theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 51 c栄a Lu壱t này thì Tòa 
án gi違i quy院t cho ly hôn n院u có c<n c泳 v隠 vi羽c ch欝ng, v嬰 có hành vi b衣o l詠c gia đình làm 違nh 
h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n tính m衣ng, s泳c kh臼e, tinh th亥n c栄a ng逢運i kia. 

Ai隠u 57. Th運i đi吋m ch医m d泳t hôn nhân và trách nhi羽m g穎i b違n án, quy院t đ鵜nh ly hôn 

1. Quan h羽 hôn nhân ch医m d泳t k吋 t瑛 ngày b違n án, quy院t đ鵜nh ly hôn c栄a Tòa án có hi羽u l詠c pháp 
lu壱t. 

2. Tòa án đã gi違i quy院t ly hôn ph違i g穎i b違n án, quy院t đ鵜nh ly hôn đã có hi羽u l詠c pháp lu壱t cho c挨 
quan đã th詠c hi羽n vi羽c đ<ng kỦ k院t hôn đ吋 ghi vào s鰻 h瓜 t鵜ch; hai bên ly hôn; cá nhân, c挨 quan, 
t鰻 ch泳c khác theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t t嘘 t映ng dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan. 

Ai隠u 58. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con sau khi ly hôn 

Vi羽c trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c con sau khi ly hôn đ逢嬰c áp d映ng theo quy đ鵜nh 
t衣i các đi隠u 81, 82, 83 và 84 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 59. Nguyên t逸c gi違i quy院t tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng khi ly hôn 

1. Trong tr逢運ng h嬰p ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo lu壱t đ鵜nh thì vi羽c gi違i quy院t tài s違n do các 
bên th臼a thu壱n; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì theo yêu c亥u c栄a v嬰, ch欝ng ho員c c栄a hai v嬰 
ch欝ng, Tòa án gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2, 3, 4 và 5 Ai隠u này và t衣i các đi隠u 60, 61, 
62, 63 và 64 c栄a Lu壱t này. 

Trong tr逢運ng h嬰p ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo th臼a thu壱n thì vi羽c gi違i quy院t tài s違n khi ly 
hôn đ逢嬰c áp d映ng theo th臼a thu壱n đó; n院u th臼a thu壱n không đ亥y đ栄, rõ ràng thì áp d映ng quy đ鵜nh 
t逢挨ng 泳ng t衣i các kho違n 2, 3, 4 và 5 Ai隠u này và t衣i các đi隠u 60, 61, 62, 63 và 64 c栄a Lu壱t này 
đ吋 gi違i quy院t. 

2. Tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c chia đôi nh逢ng có tính đ院n các y院u t嘘 sau đây: 

a) Hoàn c違nh c栄a gia đình và c栄a v嬰, ch欝ng; 

b) Công s泳c đóng góp c栄a v嬰, ch欝ng vào vi羽c t衣o l壱p, duy trì và phát tri吋n kh嘘i tài s違n chung. 
Lao đ瓜ng c栄a v嬰, ch欝ng trong gia đình đ逢嬰c coi nh逢 lao đ瓜ng có thu nh壱p; 

c) B違o v羽 l嬰i ích chính đáng c栄a m厩i bên trong s違n xu医t, kinh doanh và ngh隠 nghi羽p đ吋 các bên 
có đi隠u ki羽n ti院p t映c lao đ瓜ng t衣o thu nh壱p; 

d) L厩i c栄a m厩i bên trong vi ph衣m quy隠n, ngh┄a v映 c栄a v嬰 ch欝ng. 

3. Tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c chia b茨ng hi羽n v壱t, n院u không chia đ逢嬰c b茨ng hi羽n v壱t thì 
chia theo giá tr鵜; bên nào nh壱n ph亥n tài s違n b茨ng hi羽n v壱t có giá tr鵜 l噂n h挨n ph亥n mình đ逢嬰c 
h逢荏ng thì ph違i thanh toán cho bên kia ph亥n chênh l羽ch. 



4. Tài s違n riêng c栄a v嬰, ch欝ng thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a ng逢運i đó, tr瑛 tr逢運ng h嬰p tài s違n riêng đã 
nh壱p vào tài s違n chung theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

Trong tr逢運ng h嬰p có s詠 sáp nh壱p, tr瓜n l磯n gi英a tài s違n riêng v噂i tài s違n chung mà v嬰, ch欝ng có 
yêu c亥u v隠 chia tài s違n thì đ逢嬰c thanh toán ph亥n giá tr鵜 tài s違n c栄a mình đóng góp vào kh嘘i tài 
s違n đó, tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có th臼a thu壱n khác. 

5. B違o v羽 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a v嬰, con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c 
hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình. 

6. Tòa án nhân dân t嘘i cao ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao và B瓜 T逢 pháp 
h逢噂ng d磯n Ai隠u này. 

Ai隠u 60. Gi違i quy院t quy隠n, ngh┄a v映 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng đ嘘i v噂i ng逢運i th泳 ba khi ly hôn 

1. Quy隠n, ngh┄a v映 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng đ嘘i v噂i ng逢運i th泳 ba v磯n có hi羽u l詠c sau khi ly hôn, tr瑛 
tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng và ng逢運i th泳 ba có th臼a thu壱n khác. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p có tranh ch医p v隠 quy隠n, ngh┄a v映 tài s違n thì áp d映ng quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 
27, 37 và 45 c栄a Lu壱t này và quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 đ吋 gi違i quy院t. 

Ai隠u 61. Chia tài s違n trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng s嘘ng chung v噂i gia đình 

1. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng s嘘ng chung v噂i gia đình mà ly hôn, n院u tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 
trong kh嘘i tài s違n chung c栄a gia đình không xác đ鵜nh đ逢嬰c thì v嬰 ho員c ch欝ng đ逢嬰c chia m瓜t 
ph亥n trong kh嘘i tài s違n chung c栄a gia đình c<n c泳 vào công s泳c đóng góp c栄a v嬰 ch欝ng vào vi羽c 
t衣o l壱p, duy trì, phát tri吋n kh嘘i tài s違n chung c┡ng nh逢 vào đ運i s嘘ng chung c栄a gia đình. Vi羽c 
chia m瓜t ph亥n trong kh嘘i tài s違n chung do v嬰 ch欝ng th臼a thu壱n v噂i gia đình; n院u không th臼a 
thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng s嘘ng chung v噂i gia đình mà tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng trong kh嘘i tài 
s違n chung c栄a gia đình có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c theo ph亥n thì khi ly hôn, ph亥n tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng 
đ逢嬰c trích ra t瑛 kh嘘i tài s違n chung đó đ吋 chia theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 59 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 62. Chia quy隠n s穎 d映ng đ医t c栄a v嬰 ch欝ng khi ly hôn 

1. Quy隠n s穎 d映ng đ医t là tài s違n riêng c栄a bên nào thì khi ly hôn v磯n thu瓜c v隠 bên đó. 

2. Vi羽c chia quy隠n s穎 d映ng đ医t là tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng khi ly hôn đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: 

a) A嘘i v噂i đ医t nông nghi羽p tr欝ng cây hàng n<m, nuôi tr欝ng th栄y s違n, n院u c違 hai bên đ隠u có nhu 
c亥u và có đi隠u ki羽n tr詠c ti院p s穎 d映ng đ医t thì đ逢嬰c chia theo th臼a thu壱n c栄a hai bên; n院u không 
th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 59 c栄a Lu壱t này. 



Trong tr逢運ng h嬰p ch雨 m瓜t bên có nhu c亥u và có đi隠u ki羽n tr詠c ti院p s穎 d映ng đ医t thì bên đó đ逢嬰c 
ti院p t映c s穎 d映ng nh逢ng ph違i thanh toán cho bên kia ph亥n giá tr鵜 quy隠n s穎 d映ng đ医t mà h丑 đ逢嬰c 
h逢荏ng; 

b) Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng có quy隠n s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p tr欝ng cây hàng n<m, nuôi 
tr欝ng th栄y s違n chung v噂i h瓜 gia đình thì khi ly hôn ph亥n quy隠n s穎 d映ng đ医t c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c 
tách ra và chia theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n này; 

c) A嘘i v噂i đ医t nông nghi羽p tr欝ng cây lâu n<m, đ医t lâm nghi羽p đ吋 tr欝ng r瑛ng, đ医t 荏 thì đ逢嬰c chia 
theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 59 c栄a Lu壱t này; 

d) A嘘i v噂i lo衣i đ医t khác thì đ逢嬰c chia theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 đ医t đai. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng s嘘ng chung v噂i gia đình mà không có quy隠n s穎 d映ng đ医t chung 
v噂i h瓜 gia đình thì khi ly hôn quy隠n l嬰i c栄a bên không có quy隠n s穎 d映ng đ医t và không ti院p t映c 
s嘘ng chung v噂i gia đình đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 61 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 63. Quy隠n l逢u c逢 c栄a v嬰 ho員c ch欝ng khi ly hôn 

Nhà 荏 thu瓜c s荏 h英u riêng c栄a v嬰, ch欝ng đã đ逢a vào s穎 d映ng chung thì khi ly hôn v磯n thu瓜c s荏 
h英u riêng c栄a ng逢運i đó; tr逢運ng h嬰p v嬰 ho員c ch欝ng có khó kh<n v隠 ch厩 荏 thì đ逢嬰c quy隠n l逢u c逢 
trong th運i h衣n 06 tháng k吋 t瑛 ngày quan h羽 hôn nhân ch医m d泳t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a 
thu壱n khác. 

Ai隠u 64. Chia tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng đ逢a vào kinh doanh 

V嬰, ch欝ng đang th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng kinh doanh liên quan đ院n tài s違n chung có quy隠n đ逢嬰c nh壱n 
tài s違n đó và ph違i thanh toán cho bên kia ph亥n giá tr鵜 tài s違n mà h丑 đ逢嬰c h逢荏ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p 
pháp lu壱t v隠 kinh doanh có quy đ鵜nh khác. 

M映c 2: HÔN NHÂN CH遺M D永T DO V営, CH唄NG CH蔭T HO咽C B卯 TÒA ÁN TUYÊN 
B渦 LĨ Aĩ CH蔭T 

Ai隠u 65. Th運i đi吋m ch医m d泳t hôn nhân 

Hôn nhân ch医m d泳t k吋 t瑛 th運i đi吋m v嬰 ho員c ch欝ng ch院t. 

Trong tr逢運ng h嬰p Tòa án tuyên b嘘 v嬰 ho員c ch欝ng là đã ch院t thì th運i đi吋m hôn nhân ch医m d泳t 
đ逢嬰c xác đ鵜nh theo ngày ch院t đ逢嬰c ghi trong b違n án, quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án. 

Ai隠u 66. Gi違i quy院t tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng trong tr逢運ng h嬰p m瓜t bên ch院t ho員c b鵜 Tòa án 
tuyên b嘘 là đư ch院t 

1. Khi m瓜t bên v嬰, ch欝ng ch院t ho員c b鵜 Tòa án tuyên b嘘 là đã ch院t thì bên còn s嘘ng qu違n lỦ tài s違n 
chung c栄a v嬰 ch欝ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p trong di chúc có ch雨 đ鵜nh ng逢運i khác qu違n lỦ di s違n ho員c 
nh英ng ng逢運i th瑛a k院 th臼a thu壱n c穎 ng逢運i khác qu違n lỦ di s違n. 



2. Khi có yêu c亥u v隠 chia di s違n thì tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c chia đôi, tr瑛 tr逢運ng h嬰p v嬰 
ch欝ng có th臼a thu壱n v隠 ch院 đ瓜 tài s違n. Ph亥n tài s違n c栄a v嬰, ch欝ng ch院t ho員c b鵜 Tòa án tuyên b嘘 là 
đã ch院t đ逢嬰c chia theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 th瑛a k院. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p vi羽c chia di s違n 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n đ運i s嘘ng c栄a v嬰 ho員c ch欝ng 
còn s嘘ng, gia đình thì v嬰, ch欝ng còn s嘘ng có quy隠n yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 phân chia di s違n theo 
quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 

4. Tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng trong kinh doanh đ逢嬰c gi違i quy院t theo quy đ鵜nh t衣i các kho違n 1, 2 và 3 
Ai隠u này, tr瑛 tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t v隠 kinh doanh có quy đ鵜nh khác. 

Ai隠u 67. Quan h羽 nhân thân, tài s違n khi v嬰, ch欝ng b鵜 tuyên b嘘 là đư ch院t mà tr荏 v隠 

1. Khi Tòa án ra quy院t đ鵜nh h栄y b臼 tuyên b嘘 m瓜t ng逢運i là đã ch院t mà v嬰 ho員c ch欝ng c栄a ng逢運i 
đó ch逢a k院t hôn v噂i ng逢運i khác thì quan h羽 hôn nhân đ逢嬰c khôi ph映c k吋 t瑛 th運i đi吋m k院t hôn. 
Trong tr逢運ng h嬰p có quy院t đ鵜nh cho ly hôn c栄a Tòa án theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 56 c栄a 
Lu壱t này thì quy院t đ鵜nh cho ly hôn v磯n có hi羽u l詠c pháp lu壱t. Trong tr逢運ng h嬰p v嬰, ch欝ng c栄a 
ng逢運i đó đã k院t hôn v噂i ng逢運i khác thì quan h羽 hôn nhân đ逢嬰c xác l壱p sau có hi羽u l詠c pháp lu壱t. 

2. Quan h羽 tài s違n c栄a ng逢運i b鵜 tuyên b嘘 là đã ch院t tr荏 v隠 v噂i ng逢運i v嬰 ho員c ch欝ng đ逢嬰c gi違i 
quy院t nh逢 sau: 

a) Trong tr逢運ng h嬰p hôn nhân đ逢嬰c khôi ph映c thì quan h羽 tài s違n đ逢嬰c khôi ph映c k吋 t瑛 th運i đi吋m 
quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án h栄y b臼 tuyên b嘘 ch欝ng, v嬰 là đã ch院t có hi羽u l詠c. Tài s違n do v嬰, ch欝ng có 
đ逢嬰c k吋 t瑛 th運i đi吋m quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án v隠 vi羽c tuyên b嘘 ch欝ng, v嬰 là đã ch院t có hi羽u l詠c 
đ院n khi quy院t đ鵜nh h栄y b臼 tuyên b嘘 ch欝ng, v嬰 đã ch院t có hi羽u l詠c là tài s違n riêng c栄a ng逢運i đó; 

b) Trong tr逢運ng h嬰p hôn nhân không đ逢嬰c khôi ph映c thì tài s違n có đ逢嬰c tr逢噂c khi quy院t đ鵜nh 
c栄a Tòa án v隠 vi羽c tuyên b嘘 v嬰, ch欝ng là đã ch院t có hi羽u l詠c mà ch逢a chia đ逢嬰c gi違i quy院t nh逢 
chia tài s違n khi ly hôn. 

Ch逢挨ng V 

QUAN H烏 GI頴A CHA M因 VĨ CON 

M映c 1: QUY陰N VĨ NGH┃A V影 GI頴A CHA M因 VĨ CON 

Ai隠u 68. B違o v羽 quy隠n và ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con 

1. Quy隠n và ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con theo quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t 
khác có liên quan đ逢嬰c tôn tr丑ng và b違o v羽. 

2. Con sinh ra không ph映 thu瓜c vào tình tr衣ng hôn nhân c栄a cha m姻 đ隠u có quy隠n và ngh┄a v映 
nh逢 nhau đ嘘i v噂i cha m姻 c栄a mình đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác 
có liên quan. 



3. Gi英a con nuôi và cha nuôi, m姻 nuôi có các quy隠n và ngh┄a v映 c栄a cha m姻 và con đ逢嬰c quy 
đ鵜nh t衣i Lu壱t này, Lu壱t nuôi con nuôi, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan. 

4. M丑i th臼a thu壱n c栄a cha m姻, con liên quan đ院n quan h羽 nhân thân, tài s違n không đ逢嬰c làm 違nh 
h逢荏ng đ院n quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c 
hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình, cha m姻 
m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi 
mình. 

Ai隠u 69. Ngh┄a v映 và quy隠n c栄a cha m姻 

1. Th逢挨ng yêu con, tôn tr丑ng Ủ ki院n c栄a con; ch<m lo vi羽c h丑c t壱p, giáo d映c đ吋 con phát tri吋n 
lành m衣nh v隠 th吋 ch医t, trí tu羽, đ衣o đ泳c, tr荏 thành ng逢運i con hi院u th違o c栄a gia đình, công dân có 
ích cho xã h瓜i. 

2. Trông nom, nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, b違o v羽 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a con ch逢a thành niên, 
con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài 
s違n đ吋 t詠 nuôi mình. 

3. Giám h瓜 ho員c đ衣i di羽n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 cho con ch逢a thành niên, con đã 
thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠. 

4. Không đ逢嬰c phân bi羽t đ嘘i x穎 v噂i con trên c挨 s荏 gi噂i ho員c theo tình tr衣ng hôn nhân c栄a cha 
m姻; không đ逢嬰c l衣m d映ng s泳c lao đ瓜ng c栄a con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c 
hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng; không đ逢嬰c xúi gi映c, ép bu瓜c con làm vi羽c trái 
pháp lu壱t, trái đ衣o đ泳c xã h瓜i. 

Ai隠u 70. Quy隠n và ngh┄a v映 c栄a con 

1. A逢嬰c cha m姻 th逢挨ng yêu, tôn tr丑ng, th詠c hi羽n các quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp v隠 nhân thân và tài 
s違n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; đ逢嬰c h丑c t壱p và giáo d映c; đ逢嬰c phát tri吋n lành m衣nh v隠 th吋 
ch医t, trí tu羽 và đ衣o đ泳c. 

2. Có b鰻n ph壱n yêu quỦ, kính tr丑ng, bi院t 挨n, hi院u th違o, ph映ng d逢叡ng cha m姻, gi英 gìn danh d詠, 
truy隠n th嘘ng t嘘t đ姻p c栄a gia đình. 

3. Con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng 
lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình thì có quy隠n s嘘ng chung v噂i cha m姻, đ逢嬰c cha m姻 
trông nom, nuôi d逢叡ng, ch<m sóc. 

Con ch逢a thành niên tham gia công vi羽c gia đình phù h嬰p v噂i l泳a tu鰻i và không trái v噂i quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t v隠 b違o v羽, ch<m sóc và giáo d映c tr飲 em. 

4. Con đã thành niên có quy隠n t詠 do l詠a ch丑n ngh隠 nghi羽p, n挨i c逢 trú, h丑c t壱p, nâng cao trình đ瓜 
v<n hóa, chuyên môn, nghi羽p v映; tham gia ho衣t đ瓜ng chính tr鵜, kinh t院, v<n hóa, xã h瓜i theo 
nguy羽n v丑ng và kh違 n<ng c栄a mình. Khi s嘘ng cùng v噂i cha m姻, con có ngh┄a v映 tham gia công 



vi羽c gia đình, lao đ瓜ng, s違n xu医t, t衣o thu nh壱p nh茨m b違o đ違m đ運i s嘘ng chung c栄a gia đình; đóng 
góp thu nh壱p vào vi羽c đáp 泳ng nhu c亥u c栄a gia đình phù h嬰p v噂i kh違 n<ng c栄a mình. 

5. A逢嬰c h逢荏ng quy隠n v隠 tài s違n t逢挨ng x泳ng v噂i công s泳c đóng góp vào tài s違n c栄a gia đình. 

Ai隠u 71. Ngh┄a v映 và quy隠n ch<m sóc, nuôi d逢叡ng 

1. Cha, m姻 có ngh┄a v映 và quy隠n ngang nhau, cùng nhau ch<m sóc, nuôi d逢叡ng con ch逢a thành 
niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không 
có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình. 

2. Con có ngh┄a v映 và quy隠n ch<m sóc, nuôi d逢叡ng cha m姻, đ員c bi羽t khi cha m姻 m医t n<ng l詠c 
hành vi dân s詠, 嘘m đau, già y院u, khuy院t t壱t; tr逢運ng h嬰p gia đình có nhi隠u con thì các con ph違i 
cùng nhau ch<m sóc, nuôi d逢叡ng cha m姻. 

Ai隠u 72. Ngh┄a v映 và quy隠n giáo d映c con 

1. Cha m姻 có ngh┄a v映 và quy隠n giáo d映c con, ch<m lo và t衣o đi隠u ki羽n cho con h丑c t壱p. 

Cha m姻 t衣o đi隠u ki羽n cho con đ逢嬰c s嘘ng trong môi tr逢運ng gia đình đ亥m 医m, hòa thu壱n; làm 
g逢挨ng t嘘t cho con v隠 m丑i m員t; ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 v噂i nhà tr逢運ng, c挨 quan, t鰻 ch泳c trong vi羽c 
giáo d映c con. 

2. Cha m姻 h逢噂ng d磯n con ch丑n ngh隠; tôn tr丑ng quy隠n ch丑n ngh隠, quy隠n tham gia ho衣t đ瓜ng 
chính tr鵜, kinh t院, v<n hóa, xã h瓜i c栄a con. 

3. Cha m姻 có th吋 đ隠 ngh鵜 c挨 quan, t鰻 ch泳c h英u quan giúp đ叡 đ吋 th詠c hi羽n vi羽c giáo d映c con khi 
g員p khó kh<n không th吋 t詠 gi違i quy院t đ逢嬰c. 

Ai隠u 73. A衣i di羽n cho con 

1. Cha m姻 là ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t c栄a con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng 
l詠c hành vi dân s詠, tr瑛 tr逢運ng h嬰p con có ng逢運i khác làm giám h瓜 ho員c có ng逢運i khác đ衣i di羽n 
theo pháp lu壱t. 

2. Cha ho員c m姻 có quy隠n t詠 mình th詠c hi羽n giao d鵜ch nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a con 
ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao 
đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình. 

3. A嘘i v噂i giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n là b医t đ瓜ng s違n, đ瓜ng s違n có đ<ng kỦ quy隠n s荏 h英u, 
quy隠n s穎 d映ng, tài s違n đ逢a vào kinh doanh c栄a con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng 
l詠c hành vi dân s詠 thì ph違i có s詠 th臼a thu壱n c栄a cha m姻. 

4. Cha, m姻 ph違i ch鵜u trách nhi羽m liên đ噂i v隠 vi羽c th詠c hi羽n giao d鵜ch liên quan đ院n tài s違n c栄a 
con đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 và kho違n 3 Ai隠u này và theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 



Ai隠u 74. B欝i th逢運ng thi羽t h衣i do con gây ra 

Cha m姻 ph違i b欝i th逢運ng thi羽t h衣i do con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành 
vi dân s詠 gây ra theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 

Ai隠u 75. Quy隠n có tài s違n riêng c栄a con 

1. Con có quy隠n có tài s違n riêng. Tài s違n riêng c栄a con bao g欝m tài s違n đ逢嬰c th瑛a k院 riêng, đ逢嬰c 
t員ng cho riêng, thu nh壱p do lao đ瓜ng c栄a con, hoa l嬰i, l嬰i t泳c phát sinh t瑛 tài s違n riêng c栄a con và 
thu nh壱p h嬰p pháp khác. Tài s違n đ逢嬰c hình thành t瑛 tài s違n riêng c栄a con c┡ng là tài s違n riêng 
c栄a con. 

2. Con t瑛 đ栄 15 tu鰻i tr荏 lên s嘘ng chung v噂i cha m姻 ph違i có ngh┄a v映 ch<m lo đ運i s嘘ng chung c栄a 
gia đình; đóng góp vào vi羽c đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u c栄a gia đình n院u có thu nh壱p. 

3. Con đã thành niên có ngh┄a v映 đóng góp thu nh壱p vào vi羽c đáp 泳ng nhu c亥u c栄a gia đình theo 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 70 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 76. Qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con 

1. Con t瑛 đ栄 15 tu鰻i tr荏 lên có th吋 t詠 mình qu違n lỦ tài s違n riêng ho員c nh運 cha m姻 qu違n lỦ. 

2. Tài s違n riêng c栄a con d逢噂i 15 tu鰻i, con m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 do cha m姻 qu違n lỦ. Cha 
m姻 có th吋 栄y quy隠n cho ng逢運i khác qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con. Tài s違n riêng c栄a con do cha 
m姻 ho員c ng逢運i khác qu違n lỦ đ逢嬰c giao l衣i cho con khi con t瑛 đ栄 15 tu鰻i tr荏 lên ho員c khi con 
khôi ph映c n<ng l詠c hành vi dân s詠 đ亥y đ栄, tr瑛 tr逢運ng h嬰p cha m姻 và con có th臼a thu壱n khác. 

3. Cha m姻 không qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con trong tr逢運ng h嬰p con đang đ逢嬰c ng逢運i khác giám 
h瓜 theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠; ng逢運i t員ng cho tài s違n ho員c đ吋 l衣i tài s違n th瑛a k院 theo di 
chúc cho ng逢運i con đã ch雨 đ鵜nh ng逢運i khác qu違n lỦ tài s違n đó ho員c tr逢運ng h嬰p khác theo quy 
đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

4. Trong tr逢運ng h嬰p cha m姻 đang qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con ch逢a thành niên, con đã thành 
niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 mà con đ逢嬰c giao cho ng逢運i khác giám h瓜 thì tài s違n riêng c栄a 
con đ逢嬰c giao l衣i cho ng逢運i giám h瓜 qu違n lỦ theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 

Ai隠u 77. A鵜nh đo衣t tài s違n riêng c栄a con ch逢a thành niên, con đư thành niên m医t n<ng l詠c 
hành vi dân s詠 

1. Tr逢運ng h嬰p cha m姻 ho員c ng逢運i giám h瓜 qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con d逢噂i 15 tu鰻i thì có 
quy隠n đ鵜nh đo衣t tài s違n đó vì l嬰i ích c栄a con, n院u con t瑛 đ栄 09 tu鰻i tr荏 lên thì ph違i xem xét 
nguy羽n v丑ng c栄a con. 

2. Con t瑛 đ栄 15 tu鰻i đ院n d逢噂i 18 tu鰻i có quy隠n đ鵜nh đo衣t tài s違n riêng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p tài s違n là 
b医t đ瓜ng s違n, đ瓜ng s違n có đ<ng kỦ quy隠n s荏 h英u, quy隠n s穎 d映ng ho員c dùng tài s違n đ吋 kinh doanh 
thì ph違i có s詠 đ欝ng Ủ b茨ng v<n b違n c栄a cha m姻 ho員c ng逢運i giám h瓜. 



3. Trong tr逢運ng h嬰p con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 thì vi羽c đ鵜nh đo衣t tài s違n 
riêng c栄a con do ng逢運i giám h瓜 th詠c hi羽n. 

Ai隠u 78. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha nuôi, m姻 nuôi và con nuôi 

1. Cha nuôi, m姻 nuôi, con nuôi có quy隠n và ngh┄a v映 c栄a cha, m姻, con đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Lu壱t 
này k吋 t瑛 th運i đi吋m quan h羽 nuôi con nuôi đ逢嬰c xác l壱p theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t nuôi con nuôi. 

Trong tr逢運ng h嬰p ch医m d泳t vi羽c nuôi con nuôi theo quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án thì quy隠n, ngh┄a v映 
c栄a cha nuôi, m姻 nuôi v噂i con nuôi ch医m d泳t k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án có hi羽u l詠c pháp 
lu壱t. 

2. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha đ飲, m姻 đ飲 và con đã làm con nuôi c栄a ng逢運i khác đ逢嬰c th詠c hi羽n 
theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t nuôi con nuôi. 

3. Quy隠n, ngh┄a v映 gi英a cha đ飲, m姻 đ飲 và con đ飲 đ逢嬰c khôi ph映c k吋 t瑛 th運i đi吋m quan h羽 nuôi 
con nuôi ch医m d泳t. Trong tr逢運ng h嬰p cha đ飲, m姻 đ飲 không còn ho員c không có đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 
nuôi con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 
n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình thì Tòa án gi違i quy院t vi羽c ch医m d泳t nuôi con 
nuôi và ch雨 đ鵜nh ng逢運i giám h瓜 cho con theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 

Ai隠u 79. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cha d逢嬰ng, m姻 k院 và con riêng c栄a v嬰 ho員c c栄a ch欝ng 

1. Cha d逢嬰ng, m姻 k院 có quy隠n và ngh┄a v映 trông nom, nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c con riêng 
c栄a bên kia cùng s嘘ng chung v噂i mình theo quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 69, 71 và 72 c栄a Lu壱t này. 

2. Con riêng có quy隠n và ngh┄a v映 ch<m sóc, ph映ng d逢叡ng cha d逢嬰ng, m姻 k院 cùng s嘘ng chung 
v噂i mình theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 70 và Ai隠u 71 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 80. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a con dâu, con r吋, cha m姻 v嬰, cha m姻 ch欝ng 

Trong tr逢運ng h嬰p con dâu, con r吋 s嘘ng chung v噂i cha m姻 ch欝ng, cha m姻 v嬰 thì gi英a các bên có 
các quy隠n, ngh┄a v映 tôn tr丑ng, quan tâm, ch<m sóc và giúp đ叡 nhau theo quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 
69, 70, 71 và 72 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 81. Vi羽c trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c con sau khi ly hôn 

1. Sau khi ly hôn, cha m姻 v磯n có quy隠n, ngh┄a v映 trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c 
con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao 
đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t 
khác có liên quan. 

2. V嬰, ch欝ng th臼a thu壱n v隠 ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con, ngh┄a v映, quy隠n c栄a m厩i bên sau khi ly hôn 
đ嘘i v噂i con; tr逢運ng h嬰p không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì Tòa án quy院t đ鵜nh giao con cho m瓜t bên tr詠c 
ti院p nuôi c<n c泳 vào quy隠n l嬰i v隠 m丑i m員t c栄a con; n院u con t瑛 đ栄 07 tu鰻i tr荏 lên thì ph違i xem xét 
nguy羽n v丑ng c栄a con. 



3. Con d逢噂i 36 tháng tu鰻i đ逢嬰c giao cho m姻 tr詠c ti院p nuôi, tr瑛 tr逢運ng h嬰p ng逢運i m姻 không đ栄 
đi隠u ki羽n đ吋 tr詠c ti院p trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c con ho員c cha m姻 có th臼a thu壱n 
khác phù h嬰p v噂i l嬰i ích c栄a con. 

Ai隠u 82. Ngh┄a v映, quy隠n c栄a cha, m姻 không tr詠c ti院p nuôi con sau khi ly hôn 

1. Cha, m姻 không tr詠c ti院p nuôi con có ngh┄a v映 tôn tr丑ng quy隠n c栄a con đ逢嬰c s嘘ng chung v噂i 
ng逢運i tr詠c ti院p nuôi. 

2. Cha, m姻 không tr詠c ti院p nuôi con có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho con. 

3. Sau khi ly hôn, ng逢運i không tr詠c ti院p nuôi con có quy隠n, ngh┄a v映 th<m nom con mà không ai 
đ逢嬰c c違n tr荏. 

Cha, m姻 không tr詠c ti院p nuôi con l衣m d映ng vi羽c th<m nom đ吋 c違n tr荏 ho員c gây 違nh h逢荏ng x医u 
đ院n vi羽c trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c con thì ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con có quy隠n 
yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 quy隠n th<m nom con c栄a ng逢運i đó. 

Ai隠u 83. Ngh┄a v映, quy隠n c栄a cha, m姻 tr詠c ti院p nuôi con đ嘘i v噂i ng逢運i không tr詠c ti院p nuôi 
con sau khi ly hôn 

1. Cha, m姻 tr詠c ti院p nuôi con có quy隠n yêu c亥u ng逢運i không tr詠c ti院p nuôi con th詠c hi羽n các 
ngh┄a v映 theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 82 c栄a Lu壱t này; yêu c亥u ng逢運i không tr詠c ti院p nuôi con cùng 
các thành viên gia đình tôn tr丑ng quy隠n đ逢嬰c nuôi con c栄a mình. 

2. Cha, m姻 tr詠c ti院p nuôi con cùng các thành viên gia đình không đ逢嬰c c違n tr荏 ng逢運i không tr詠c 
ti院p nuôi con trong vi羽c th<m nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, giáo d映c con. 

Ai隠u 84. Thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con sau khi ly hôn 

1. Trong tr逢運ng h嬰p có yêu c亥u c栄a cha, m姻 ho員c cá nhân, t鰻 ch泳c đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 
Ai隠u này, Tòa án có th吋 quy院t đ鵜nh vi羽c thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con. 

2. Vi羽c thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con đ逢嬰c gi違i quy院t khi có m瓜t trong các c<n c泳 sau đây: 

a) Cha, m姻 có th臼a thu壱n v隠 vi羽c thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con phù h嬰p v噂i l嬰i ích c栄a con; 

b) Ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con không còn đ栄 đi隠u ki羽n tr詠c ti院p trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, 
giáo d映c con. 

3. Vi羽c thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con ph違i xem xét nguy羽n v丑ng c栄a con t瑛 đ栄 07 tu鰻i tr荏 lên. 

4. Trong tr逢運ng h嬰p xét th医y c違 cha và m姻 đ隠u không đ栄 đi隠u ki羽n tr詠c ti院p nuôi con thì Tòa án 
quy院t đ鵜nh giao con cho ng逢運i giám h瓜 theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠. 



5. Trong tr逢運ng h嬰p có c<n c泳 theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 2 Ai隠u này thì trên c挨 s荏 l嬰i ích 
c栄a con, cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c sau có quy隠n yêu c亥u thay đ鰻i ng逢運i tr詠c ti院p nuôi con: 

a) Ng逢運i thân thích; 

b) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 gia đình; 

c) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 tr飲 em; 

d) H瓜i liên hi羽p ph映 n英. 

Ai隠u 85. H衣n ch院 quy隠n c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên 

1. Cha, m姻 b鵜 h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) B鵜 k院t án v隠 m瓜t trong các t瓜i xâm ph衣m tính m衣ng, s泳c kh臼e, nhân ph育m, danh d詠 c栄a con 
v噂i l厩i c嘘 Ủ ho員c có hành vi vi ph衣m nghiêm tr丑ng ngh┄a v映 trông nom, ch<m sóc, nuôi d逢叡ng, 
giáo d映c con; 

b) Phá tán tài s違n c栄a con; 

c) Có l嘘i s嘘ng đ欝i tr映y; 

d) Xúi gi映c, ép bu瓜c con làm nh英ng vi羽c trái pháp lu壱t, trái đ衣o đ泳c xã h瓜i. 

2. C<n c泳 vào t瑛ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋, Tòa án có th吋 t詠 mình ho員c theo yêu c亥u c栄a cá nhân, c挨 
quan, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 86 c栄a Lu壱t này ra quy院t đ鵜nh không cho cha, m姻 trông nom, 
ch<m sóc, giáo d映c con, qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con ho員c đ衣i di羽n theo pháp lu壱t cho con trong 
th運i h衣n t瑛 01 n<m đ院n 05 n<m. Tòa án có th吋 xem xét vi羽c rút ng逸n th運i h衣n này. 

Ai隠u 86. Ng逢運i có quy隠n yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 quy隠n c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con ch逢a thành 
niên 

1. Cha, m姻, ng逢運i giám h瓜 c栄a con ch逢a thành niên, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân 
s詠, có quy隠n yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 quy隠n c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên. 

2. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c sau đây, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n 
yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 quy隠n c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên: 

a) Ng逢運i thân thích; 

b) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 gia đình; 

c) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 tr飲 em; 

d) H瓜i liên hi羽p ph映 n英. 



3. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác khi phát hi羽n cha, m姻 có hành vi vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 
Ai隠u 85 c栄a Lu壱t này có quy隠n đ隠 ngh鵜 c挨 quan, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i các đi吋m b, c và d kho違n 2 
Ai隠u này yêu c亥u Tòa án h衣n ch院 quy隠n c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên. 

Ai隠u 87. H壱u qu違 pháp lỦ c栄a vi羽c cha, m姻 b鵜 h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên 

1. Trong tr逢運ng h嬰p cha ho員c m姻 b鵜 Tòa án h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên thì ng逢運i 
kia th詠c hi羽n quy隠n trông nom, nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c con, qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a 
con và đ衣i di羽n theo pháp lu壱t cho con. 

2. Vi羽c trông nom, ch<m sóc, giáo d映c con và qu違n lỦ tài s違n riêng c栄a con ch逢a thành niên đ逢嬰c 
giao cho ng逢運i giám h瓜 theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 và Lu壱t này trong các tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 

a) Cha và m姻 đ隠u b鵜 Tòa án h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên; 

b) M瓜t bên cha, m姻 không b鵜 h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên nh逢ng không đ栄 đi隠u 
ki羽n đ吋 th詠c hi羽n quy隠n, ngh┄a v映 đ嘘i v噂i con; 

c) M瓜t bên cha, m姻 b鵜 h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên và ch逢a xác đ鵜nh đ逢嬰c bên 
cha, m姻 còn l衣i c栄a con ch逢a thành niên. 

3. Cha, m姻 đã b鵜 Tòa án h衣n ch院 quy隠n đ嘘i v噂i con ch逢a thành niên v磯n ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 
c医p d逢叡ng cho con. 

M映c 2: XÁC A卯NH CHA, M因, CON 

Ai隠u 88. Xác đ鵜nh cha, m姻 

1. Con sinh ra trong th運i k┻ hôn nhân ho員c do ng逢運i v嬰 có thai trong th運i k┻ hôn nhân là con 
chung c栄a v嬰 ch欝ng. 

Con đ逢嬰c sinh ra trong th運i h衣n 300 ngày k吋 t瑛 th運i đi吋m ch医m d泳t hôn nhân đ逢嬰c coi là con do 
ng逢運i v嬰 có thai trong th運i k┻ hôn nhân. 

Con sinh ra tr逢噂c ngày đ<ng kỦ k院t hôn và đ逢嬰c cha m姻 th瑛a nh壱n là con chung c栄a v嬰 ch欝ng. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p cha, m姻 không th瑛a nh壱n con thì ph違i có ch泳ng c泳 và ph違i đ逢嬰c Tòa án xác 
đ鵜nh. 

Ai隠u 89. Xác đ鵜nh con 

1. Ng逢運i không đ逢嬰c nh壱n là cha, m姻 c栄a m瓜t ng逢運i có th吋 yêu c亥u Tòa án xác đ鵜nh ng逢運i đó là 
con mình. 



2. Ng逢運i đ逢嬰c nh壱n là cha, m姻 c栄a m瓜t ng逢運i có th吋 yêu c亥u Tòa án xác đ鵜nh ng逢運i đó không 
ph違i là con mình. 

Ai隠u 90. Quy隠n nh壱n cha, m姻 

1. Con có quy隠n nh壱n cha, m姻 c栄a mình, k吋 c違 trong tr逢運ng h嬰p cha, m姻 đã ch院t. 

2. Con đã thành niên nh壱n cha, không c亥n ph違i có s詠 đ欝ng Ủ c栄a m姻; nh壱n m姻, không c亥n ph違i có 
s詠 đ欝ng Ủ c栄a cha. 

Ai隠u 91. Quy隠n nh壱n con 

1. Cha, m姻 có quy隠n nh壱n con, k吋 c違 trong tr逢運ng h嬰p con đã ch院t. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i đang có v嬰, ch欝ng mà nh壱n con thì vi羽c nh壱n con không c亥n ph違i có 
s詠 đ欝ng Ủ c栄a ng逢運i kia. 

Ai隠u 92. Xác đ鵜nh cha, m姻, con trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i có yêu c亥u ch院t 

Trong tr逢運ng h嬰p có yêu c亥u v隠 vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻, con mà ng逢運i có yêu c亥u ch院t thì ng逢運i 
thân thích c栄a ng逢運i này có quy隠n yêu c亥u Tòa án xác đ鵜nh cha, m姻, con cho ng逢運i yêu c亥u đã 
ch院t. 

Ai隠u 93. Xác đ鵜nh cha, m姻 trong tr逢運ng h嬰p sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n 

1. Trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i v嬰 sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n thì vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻 
đ逢嬰c áp d映ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 88 c栄a Lu壱t này. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i ph映 n英 s嘘ng đ瓜c thân sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n thì ng逢運i 
ph映 n英 đó là m姻 c栄a con đ逢嬰c sinh ra. 

3. Vi羽c sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n không làm phát sinh quan h羽 cha, m姻 và con gi英a 
ng逢運i cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi v噂i ng逢運i con đ逢嬰c sinh ra. 

4. Vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻 trong tr逢運ng h嬰p mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o đ逢嬰c áp d映ng theo 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 94 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 94. Xác đ鵜nh cha, m姻 trong tr逢運ng h嬰p mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

Con sinh ra trong tr逢運ng h嬰p mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o là con chung c栄a v嬰 ch欝ng nh運 
mang thai h瓜 k吋 t瑛 th運i đi吋m con đ逢嬰c sinh ra. 

Ai隠u 95. Ai隠u ki羽n mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

1. Vi羽c mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o ph違i đ逢嬰c th詠c hi羽n trên c挨 s荏 t詠 nguy羽n c栄a các bên 
và đ逢嬰c l壱p thành v<n b違n. 



2. V嬰 ch欝ng có quy隠n nh運 ng逢運i mang thai h瓜 khi có đ栄 các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Có xác nh壱n c栄a t鰻 ch泳c y t院 có th育m quy隠n v隠 vi羽c ng逢運i v嬰 không th吋 mang thai và sinh con 
ngay c違 khi áp d映ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n; 

b) V嬰 ch欝ng đang không có con chung; 

c) Aã đ逢嬰c t逢 v医n v隠 y t院, pháp lý, tâm lý. 

3. Ng逢運i đ逢嬰c nh運 mang thai h瓜 ph違i có đ栄 các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Là ng逢運i thân thích cùng hàng c栄a bên v嬰 ho員c bên ch欝ng nh運 mang thai h瓜; 

b) Aã t瑛ng sinh con và ch雨 đ逢嬰c mang thai h瓜 m瓜t l亥n; 

c) 雲 đ瓜 tu鰻i phù h嬰p và có xác nh壱n c栄a t鰻 ch泳c y t院 có th育m quy隠n v隠 kh違 n<ng mang thai h瓜; 

d) Tr逢運ng h嬰p ng逢運i ph映 n英 mang thai h瓜 có ch欝ng thì ph違i có s詠 đ欝ng Ủ b茨ng v<n b違n c栄a 
ng逢運i ch欝ng; 

đ) Aã đ逢嬰c t逢 v医n v隠 y t院, pháp lỦ, tâm lỦ. 

4. Vi羽c mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o không đ逢嬰c trái v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 sinh 
con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n. 

5. Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t Ai隠u này. 

Ai隠u 96. Th臼a thu壱n v隠 mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

1. Th臼a thu壱n v隠 mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o gi英a v嬰 ch欝ng nh運 mang thai h瓜 (sau đây 
g丑i là bên nh運 mang thai h瓜) và v嬰 ch欝ng ng逢運i mang thai h瓜 (sau đây g丑i là bên mang thai h瓜) 
ph違i có các n瓜i dung c挨 b違n sau đây: 

a) Thông tin đ亥y đ栄 v隠 bên nh運 mang thai h瓜 và bên mang thai h瓜 theo các đi隠u ki羽n có liên 
quan quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 95 c栄a Lu壱t này; 

b) Cam k院t th詠c hi羽n các quy隠n, ngh┄a v映 quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 97 và Ai隠u 98 c栄a Lu壱t này; 

c) Vi羽c gi違i quy院t h壱u qu違 trong tr逢運ng h嬰p có tai bi院n s違n khoa; h厩 tr嬰 đ吋 b違o đ違m s泳c kh臼e 
sinh s違n cho ng逢運i mang thai h瓜 trong th運i gian mang thai và sinh con, vi羽c nh壱n con c栄a bên 
nh運 mang thai h瓜, quy隠n và ngh┄a v映 c栄a hai bên đ嘘i v噂i con trong tr逢運ng h嬰p con ch逢a đ逢嬰c 
giao cho bên nh運 mang thai h瓜 và các quy隠n, ngh┄a v映 khác có liên quan; 

d) Trách nhi羽m dân s詠 trong tr逢運ng h嬰p m瓜t ho員c c違 hai bên vi ph衣m cam k院t theo th臼a thu壱n. 



2. Th臼a thu壱n v隠 vi羽c mang thai h瓜 ph違i đ逢嬰c l壱p thành v<n b違n có công ch泳ng. Trong tr逢運ng 
h嬰p v嬰 ch欝ng bên nh運 mang thai h瓜 栄y quy隠n cho nhau ho員c v嬰 ch欝ng bên mang thai h瓜 栄y 
quy隠n cho nhau v隠 vi羽c th臼a thu壱n thì vi羽c 栄y quy隠n ph違i l壱p thành v<n b違n có công ch泳ng. Vi羽c 
栄y quy隠n cho ng逢運i th泳 ba không có giá tr鵜 pháp lỦ. 

Trong tr逢運ng h嬰p th臼a thu壱n v隠 mang thai h瓜 gi英a bên mang thai h瓜 và bên nh運 mang thai h瓜 
đ逢嬰c l壱p cùng v噂i th臼a thu壱n gi英a h丑 v噂i c挨 s荏 y t院 th詠c hi羽n vi羽c sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 
sinh s違n thì th臼a thu壱n này ph違i có xác nh壱n c栄a ng逢運i có th育m quy隠n c栄a c挨 s荏 y t院 này. 

Ai隠u 97. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a bên mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

1. Ng逢運i mang thai h瓜, ch欝ng c栄a ng逢運i mang thai h瓜 có quy隠n, ngh┄a v映 nh逢 cha m姻 trong vi羽c 
ch<m sóc s泳c kh臼e sinh s違n và ch<m sóc, nuôi d逢叡ng con cho đ院n th運i đi吋m giao đ泳a tr飲 cho bên 
nh運 mang thai h瓜; ph違i giao đ泳a tr飲 cho bên nh運 mang thai h瓜. 

2. Ng逢運i mang thai h瓜 ph違i tuân th栄 quy đ鵜nh v隠 th<m khám, các quy trình sàng l丑c đ吋 phát hi羽n, 
đi隠u tr鵜 các b医t th逢運ng, d鵜 t壱t c栄a bào thai theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Y t院. 

3. Ng逢運i mang thai h瓜 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 thai s違n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 lao đ瓜ng và 
b違o hi吋m xã h瓜i cho đ院n th運i đi吋m giao đ泳a tr飲 cho bên nh運 mang thai h瓜. Trong tr逢運ng h嬰p k吋 
t瑛 ngày sinh đ院n th運i đi吋m giao đ泳a tr飲 mà th運i gian h逢荏ng ch院 đ瓜 thai s違n ch逢a đ栄 60 ngày thì 
ng逢運i mang thai h瓜 v磯n đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 thai s違n cho đ院n khi đ栄 60 ngày. Vi羽c sinh con do 
mang thai h瓜 không tính vào s嘘 con theo chính sách dân s嘘 và k院 ho衣ch hóa gia đình. 

4. Bên mang thai h瓜 có quy隠n yêu c亥u bên nh運 mang thai h瓜 th詠c hi羽n vi羽c h厩 tr嬰, ch<m sóc s泳c 
kh臼e sinh s違n. 

Trong tr逢運ng h嬰p vì lỦ do tính m衣ng, s泳c kh臼e c栄a mình ho員c s詠 phát tri吋n c栄a thai nhi, ng逢運i 
mang thai h瓜 có quy隠n quy院t đ鵜nh v隠 s嘘 l逢嬰ng bào thai, vi羽c ti院p t映c hay không ti院p t映c mang 
thai phù h嬰p v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 ch<m sóc s泳c kh臼e sinh s違n và sinh con b茨ng k悦 thu壱t 
h厩 tr嬰 sinh s違n. 

5. Trong tr逢運ng h嬰p bên nh運 mang thai h瓜 t瑛 ch嘘i nh壱n con thì bên mang thai h瓜 có quy隠n yêu 
c亥u Tòa án bu瓜c bên nh運 mang thai h瓜 nh壱n con. 

Ai隠u 98. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a bên nh運 mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

1. Bên nh運 mang thai h瓜 có ngh┄a v映 chi tr違 các chi phí th詠c t院 đ吋 b違o đ違m vi羽c ch<m sóc s泳c 
kh臼e sinh s違n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Y t院. 

2. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a bên nh運 mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o đ嘘i v噂i con phát sinh k吋 t瑛 
th運i đi吋m con đ逢嬰c sinh ra. Ng逢運i m姻 nh運 mang thai h瓜 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 thai s違n theo quy 
đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 lao đ瓜ng và b違o hi吋m xã h瓜i t瑛 th運i đi吋m nh壱n con cho đ院n khi con đ栄 06 
tháng tu鰻i. 



3. Bên nh運 mang thai h瓜 không đ逢嬰c t瑛 ch嘘i nh壱n con. Trong tr逢運ng h嬰p bên nh運 mang thai h瓜 
ch壱m nh壱n con ho員c vi ph衣m ngh┄a v映 v隠 nuôi d逢叡ng, ch<m sóc con thì ph違i có ngh┄a v映 c医p 
d逢叡ng cho con theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này và b鵜 x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t có liên quan; 
n院u gây thi羽t h衣i cho bên mang thai h瓜 thì ph違i b欝i th逢運ng. Trong tr逢運ng h嬰p bên nh運 mang thai 
h瓜 ch院t thì con đ逢嬰c h逢荏ng th瑛a k院 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t đ嘘i v噂i di s違n c栄a bên nh運 mang 
thai h瓜. 

4. Gi英a con sinh ra t瑛 vi羽c mang thai h瓜 v噂i các thành viên khác c栄a gia đình bên nh運 mang thai 
h瓜 có các quy隠n, ngh┄a v映 theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này, B瓜 lu壱t dân s詠 và lu壱t khác có liên quan. 

5. Trong tr逢運ng h嬰p bên mang thai h瓜 t瑛 ch嘘i giao con thì bên nh運 mang thai h瓜 có quy隠n yêu 
c亥u Tòa án bu瓜c bên mang thai h瓜 giao con. 

Ai隠u 99. Gi違i quy院t tranh ch医p liên quan đ院n vi羽c sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n, 
mang thai h瓜 vì m映c đích nhân đ衣o 

1. Tòa án là c挨 quan có th育m quy隠n gi違i quy院t tranh ch医p v隠 sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh 
s違n, mang thai h瓜. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p ch逢a giao đ泳a tr飲 mà c違 hai v嬰 ch欝ng bên nh運 mang thai h瓜 ch院t ho員c m医t 
n<ng l詠c hành vi dân s詠 thì bên mang thai h瓜 có quy隠n nh壱n nuôi đ泳a tr飲; n院u bên mang thai h瓜 
không nh壱n nuôi đ泳a tr飲 thì vi羽c giám h瓜 và c医p d逢叡ng đ嘘i v噂i đ泳a tr飲 đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh c栄a Lu壱t này và B瓜 lu壱t dân s詠. 

Ai隠u 100. X穎 lỦ hành vi vi ph衣m v隠 sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n và mang thai h瓜 

Các bên trong quan h羽 sinh con b茨ng k悦 thu壱t h厩 tr嬰 sinh s違n, mang thai h瓜 vi ph衣m đi隠u ki羽n, 
quy隠n, ngh┄a v映 đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này thì tùy theo tính ch医t, m泳c đ瓜 vi ph衣m mà b鵜 x穎 lỦ 
theo trách nhi羽m dân s詠, hành chính, hình s詠. 

Ai隠u 101. Th育m quy隠n gi違i quy院t vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻, con 

1. C挨 quan đ<ng kỦ h瓜 t鵜ch có th育m quy隠n xác đ鵜nh cha, m姻, con theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 
h瓜 t鵜ch trong tr逢運ng h嬰p không có tranh ch医p. 

2. Tòa án có th育m quy隠n gi違i quy院t vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻, con trong tr逢運ng h嬰p có tranh ch医p 
ho員c ng逢運i đ逢嬰c yêu c亥u xác đ鵜nh là cha, m姻, con đã ch院t và tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 92 
c栄a Lu壱t này. 

Quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án v隠 xác đ鵜nh cha, m姻, con ph違i đ逢嬰c g穎i cho c挨 quan đ<ng kỦ h瓜 t鵜ch đ吋 
ghi chú theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch; các bên trong quan h羽 xác đ鵜nh cha, m姻, con; cá 
nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠. 

Ai隠u 102. Ng逢運i có quy隠n yêu c亥u xác đ鵜nh cha, m姻, con 



1. Cha, m姻, con đã thành niên không b鵜 m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 có quy隠n yêu c亥u c挨 quan 
đ<ng kỦ h瓜 t鵜ch xác đ鵜nh con, cha, m姻 cho mình trong tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 
Ai隠u 101 c栄a Lu壱t này. 

2. Cha, m姻, con, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n yêu c亥u Tòa án xác 
đ鵜nh con, cha, m姻 cho mình trong tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 101 c栄a Lu壱t này. 

3. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c sau đây, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n 
yêu c亥u Tòa án xác đ鵜nh cha, m姻 cho con ch逢a thành niên, con đã thành niên m医t n<ng l詠c hành 
vi dân s詠; xác đ鵜nh con cho cha, m姻 ch逢a thành niên ho員c m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 trong các 
tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 101 c栄a Lu壱t này: 

a) Cha, m姻, con, ng逢運i giám h瓜; 

b) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 gia đình; 

c) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 tr飲 em; 

d) H瓜i liên hi羽p ph映 n英. 

Ch逢挨ng VI 

QUAN H烏 GI頴A CÁC THĨNH VIÊN KHÁC C曳A GIA AỊNH 

Ai隠u 103. Quy隠n, ngh┄a v映 gi英a các thành viên khác c栄a gia đình 

1. Các thành viên gia đình có quy隠n, ngh┄a v映 quan tâm, ch<m sóc, giúp đ叡, tôn tr丑ng nhau. 
Quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp v隠 nhân thân và tài s違n c栄a các thành viên gia đình quy đ鵜nh t衣i Lu壱t 
này, B瓜 lu壱t dân s詠 và các lu壱t khác có liên quan đ逢嬰c pháp lu壱t b違o v羽. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p s嘘ng chung thì các thành viên gia đình có ngh┄a v映 tham gia công vi羽c gia 
đình, lao đ瓜ng t衣o thu nh壱p; đóng góp công s泳c, ti隠n ho員c tài s違n khác đ吋 duy trì đ運i s嘘ng chung 
c栄a gia đình phù h嬰p v噂i kh違 n<ng th詠c t院 c栄a mình. 

3. Nhà n逢噂c có chính sách t衣o đi隠u ki羽n đ吋 các th院 h羽 trong gia đình quan tâm, ch<m sóc, giúp 
đ叡 nhau nh茨m gi英 gìn và phát huy truy隠n th嘘ng t嘘t đ姻p c栄a gia đình Vi羽t Nam; khuy院n khích các 
cá nhân, t鰻 ch泳c trong xã h瓜i cùng tham gia vào vi羽c gi英 gìn, phát huy truy隠n th嘘ng t嘘t đ姻p c栄a 
gia đình Vi羽t Nam. 

Ai隠u 104. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i và cháu 

1. Ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i có quy隠n, ngh┄a v映 trông nom, ch<m sóc, giáo d映c cháu, s嘘ng m磯u 
m詠c và nêu g逢挨ng t嘘t cho con cháu; tr逢運ng h嬰p cháu ch逢a thành niên, cháu đã thành niên m医t 
n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình 
mà không có ng逢運i nuôi d逢叡ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 105 c栄a Lu壱t này thì ông bà n瓜i, ông bà 
ngo衣i có ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng cháu. 



2. Cháu có ngh┄a v映 kính tr丑ng, ch<m sóc, ph映ng d逢叡ng ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i; tr逢運ng h嬰p 
ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i không có con đ吋 nuôi d逢叡ng mình thì cháu đã thành niên có ngh┄a v映 
nuôi d逢叡ng. 

Ai隠u 105. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a anh, ch鵜, em 

Anh, ch鵜, em có quy隠n, ngh┄a v映 th逢挨ng yêu, ch<m sóc, giúp đ叡 nhau; có quy隠n, ngh┄a v映 nuôi 
d逢叡ng nhau trong tr逢運ng h嬰p không còn cha m姻 ho員c cha m姻 không có đi隠u ki羽n trông nom, 
nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c con. 

Ai隠u 106. Quy隠n, ngh┄a v映 c栄a cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t và cháu ru瓜t 

Cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t và cháu ru瓜t có quy隠n, ngh┄a v映 th逢挨ng yêu, ch<m sóc, giúp đ叡 nhau; 
có quy隠n, ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng nhau trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i c亥n đ逢嬰c nuôi d逢叡ng không còn 
cha, m姻, con và nh英ng ng逢運i đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 104 và Ai隠u 105 c栄a Lu壱t này ho員c còn 
nh逢ng nh英ng ng逢運i này không có đi隠u ki羽n đ吋 th詠c hi羽n ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng. 

Ch逢挨ng VII 

C遺P D姶餌NG 

Ai隠u 107. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 

1. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng đ逢嬰c th詠c hi羽n gi英a cha, m姻 và con; gi英a anh, ch鵜, em v噂i nhau; gi英a ông 
bà n瓜i, ông bà ngo衣i và cháu; gi英a cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t và cháu ru瓜t; gi英a v嬰 và ch欝ng theo 
quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng không th吋 thay th院 b茨ng ngh┄a v映 khác và không th吋 chuy吋n giao cho ng逢運i 
khác. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i có ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng tr嘘n tránh ngh┄a v映 thì theo yêu c亥u c栄a cá 
nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 119 c栄a Lu壱t này, Tòa án bu瓜c ng逢運i đó ph違i th詠c 
hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 108. M瓜t ng逢運i c医p d逢叡ng cho nhi隠u ng逢運i 

Trong tr逢運ng h嬰p m瓜t ng逢運i có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho nhi隠u ng逢運i thì ng逢運i c医p d逢叡ng và 
nh英ng ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng th臼a thu壱n v噂i nhau v隠 ph逢挨ng th泳c và m泳c c医p d逢叡ng phù h嬰p 
v噂i thu nh壱p, kh違 n<ng th詠c t院 c栄a ng逢運i có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng và nhu c亥u thi院t y院u c栄a nh英ng 
ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

Ai隠u 109. Nhi隠u ng逢運i cùng c医p d逢叡ng cho m瓜t ng逢運i ho員c cho nhi隠u ng逢運i 

Trong tr逢運ng h嬰p nhi隠u ng逢運i cùng có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho m瓜t ng逢運i ho員c cho nhi隠u ng逢運i 
thì nh英ng ng逢運i này th臼a thu壱n v噂i nhau v隠 ph逢挨ng th泳c và m泳c đóng góp phù h嬰p v噂i thu 



nh壱p, kh違 n<ng th詠c t院 c栄a m厩i ng逢運i và nhu c亥u thi院t y院u c栄a ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng; n院u 
không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

Ai隠u 110. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng c栄a cha, m姻 đ嘘i v噂i con 

Cha, m姻 có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho con ch逢a thành niên, con đã thành niên không có kh違 n<ng 
lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình trong tr逢運ng h嬰p không s嘘ng chung v噂i con ho員c 
s嘘ng chung v噂i con nh逢ng vi ph衣m ngh┄a v映 nuôi d逢叡ng con. 

Ai隠u 111. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng c栄a con đ嘘i v噂i cha, m姻 

Con đã thành niên không s嘘ng chung v噂i cha, m姻 có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho cha, m姻 trong 
tr逢運ng h嬰p cha, m姻 không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình. 

Ai隠u 112. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng gi英a anh, ch鵜, em 

Trong tr逢運ng h嬰p không còn cha m姻 ho員c cha m姻 không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài 
s違n đ吋 c医p d逢叡ng cho con thì anh, ch鵜 đã thành niên không s嘘ng chung v噂i em có ngh┄a v映 c医p 
d逢叡ng cho em ch逢a thành niên không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình ho員c em đã thành niên không có 
kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình; em đã thành niên không s嘘ng chung v噂i 
anh, ch鵜 có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho anh, ch鵜 không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 
t詠 nuôi mình. 

Ai隠u 113. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng gi英a ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i và cháu 

1. Ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i không s嘘ng chung v噂i cháu có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho cháu trong 
tr逢運ng h嬰p cháu ch逢a thành niên ho員c cháu đã thành niên không có kh違 n<ng lao đ瓜ng, không có 
tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình và không có ng逢運i c医p d逢叡ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 112 c栄a Lu壱t này. 

2. Cháu đã thành niên không s嘘ng chung v噂i ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 
cho ông bà n瓜i, ông bà ngo衣i trong tr逢運ng h嬰p ông bà không có kh違 n<ng lao đ瓜ng, không có tài 
s違n đ吋 t詠 nuôi mình và không có ng逢運i khác c医p d逢叡ng theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 114. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng gi英a cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t và cháu ru瓜t 

1. Cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t không s嘘ng chung v噂i cháu ru瓜t có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng cho cháu 
trong tr逢運ng h嬰p cháu ch逢a thành niên ho員c cháu đã thành niên không có kh違 n<ng lao đ瓜ng và 
không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình mà không có ng逢運i khác c医p d逢叡ng theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t 
này. 

2. Cháu đã thành niên không s嘘ng chung v噂i cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 
cho cô, dì, chú, c壱u, bác ru瓜t trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i c亥n đ逢嬰c c医p d逢叡ng không có kh違 n<ng lao 
đ瓜ng và không có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình mà không có ng逢運i khác c医p d逢叡ng theo quy đ鵜nh c栄a 
Lu壱t này. 

Ai隠u 115. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng gi英a v嬰 và ch欝ng khi ly hôn 



Khi ly hôn n院u bên khó kh<n, túng thi院u có yêu c亥u c医p d逢叡ng mà có lỦ do chính đáng thì bên 
kia có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng theo kh違 n<ng c栄a mình. 

Ai隠u 116. M泳c c医p d逢叡ng 

1. M泳c c医p d逢叡ng do ng逢運i có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng và ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng ho員c ng逢運i giám 
h瓜 c栄a ng逢運i đó th臼a thu壱n c<n c泳 vào thu nh壱p, kh違 n<ng th詠c t院 c栄a ng逢運i có ngh┄a v映 c医p 
d逢叡ng và nhu c亥u thi院t y院u c栄a ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u 
Tòa án gi違i quy院t. 

2. Khi có lỦ do chính đáng, m泳c c医p d逢叡ng có th吋 thay đ鰻i. Vi羽c thay đ鰻i m泳c c医p d逢叡ng do các 
bên th臼a thu壱n; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

Ai隠u 117. Ph逢挨ng th泳c c医p d逢叡ng 

Vi羽c c医p d逢叡ng có th吋 đ逢嬰c th詠c hi羽n đ鵜nh k┻ hàng tháng, hàng quỦ, n穎a n<m, hàng n<m ho員c 
m瓜t l亥n. 

Các bên có th吋 th臼a thu壱n thay đ鰻i ph逢挨ng th泳c c医p d逢叡ng, t衣m ng瑛ng c医p d逢叡ng trong tr逢運ng 
h嬰p ng逢運i có ngh┄a v映 c医p d逢叡ng lâm vào tình tr衣ng khó kh<n v隠 kinh t院 mà không có kh違 n<ng 
th詠c hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng; n院u không th臼a thu壱n đ逢嬰c thì yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t. 

Ai隠u 118. Ch医m d泳t ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 

Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng ch医m d泳t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

1. Ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng đã thành niên và có kh違 n<ng lao đ瓜ng ho員c có tài s違n đ吋 t詠 nuôi mình; 

2. Ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng đ逢嬰c nh壱n làm con nuôi; 

3. Ng逢運i c医p d逢叡ng đã tr詠c ti院p nuôi d逢叡ng ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng; 

4. Ng逢運i c医p d逢叡ng ho員c ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng ch院t; 

5. Bên đ逢嬰c c医p d逢叡ng sau khi ly hôn đã k院t hôn; 

6. Tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t. 

Ai隠u 119. Ng逢運i có quy隠n yêu c亥u th詠c hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 

1. Ng逢運i đ逢嬰c c医p d逢叡ng, cha, m姻 ho員c ng逢運i giám h瓜 c栄a ng逢運i đó, theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n yêu c亥u Tòa án bu瓜c ng逢運i không t詠 nguy羽n th詠c hi羽n ngh┄a v映 
c医p d逢叡ng ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 đó. 



2. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c sau đây, theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 t映ng dân s詠, có quy隠n 
yêu c亥u Tòa án bu瓜c ng逢運i không t詠 nguy羽n th詠c hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng ph違i th詠c hi羽n ngh┄a 
v映 đó: 

a) Ng逢運i thân thích; 

b) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 gia đình; 

c) C挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 tr飲 em; 

d) H瓜i liên hi羽p ph映 n英. 

3. Cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác khi phát hi羽n hành vi tr嘘n tránh th詠c hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng 
có quy隠n đ隠 ngh鵜 c挨 quan, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i các đi吋m b, c và d kho違n 2 Ai隠u này yêu c亥u Tòa 
án bu瓜c ng逢運i không t詠 nguy羽n th詠c hi羽n ngh┄a v映 c医p d逢叡ng ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 đó. 

Ai隠u 120. Khuy院n khích vi羽c tr嬰 giúp c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân 

Nhà n逢噂c và xã h瓜i khuy院n khích t鰻 ch泳c, cá nhân tr嬰 giúp b茨ng ti隠n ho員c tài s違n khác cho gia 
đình, cá nhân có hoàn c違nh đ員c bi羽t khó kh<n, túng thi院u. 

Ch逢挨ng VIII 

QUAN H烏 HÔN NHÂN VĨ GIA AỊNH Cị Y蔭U T渦 N姶閏C NGOĨI 

Ai隠u 121. B違o v羽 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a các bên trong quan h羽 hôn nhân và gia đình 
có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. 雲 n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam, quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c 
ngoài đ逢嬰c tôn tr丑ng và b違o v羽 phù h嬰p v噂i các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t Vi羽t Nam và đi隠u 逢噂c 
qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên. 

2. Trong quan h羽 hôn nhân và gia đình v噂i công dân Vi羽t Nam, ng逢運i n逢噂c ngoài t衣i Vi羽t Nam 
có các quy隠n, ngh┄a v映 nh逢 công dân Vi羽t Nam, tr瑛 tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t Vi羽t Nam có quy đ鵜nh 
khác. 

3. Nhà n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam b違o h瓜 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a công dân 
Vi羽t Nam 荏 n逢噂c ngoài trong quan h羽 hôn nhân và gia đình phù h嬰p v噂i pháp lu壱t Vi羽t Nam, 
pháp lu壱t c栄a n逢噂c s荏 t衣i, pháp lu壱t và t壱p quán qu嘘c t院. 

4. Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t vi羽c gi違i quy院t quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 
nh茨m b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a các bên và b違o đ違m th詠c hi羽n quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 
Ai隠u 5 c栄a Lu壱t này. 

Ai隠u 122. Áp d映ng pháp lu壱t đ嘘i v噂i quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 



1. Các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình c栄a n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t 
Nam đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài, tr瑛 tr逢運ng h嬰p 
Lu壱t này có quy đ鵜nh khác. 

Trong tr逢運ng h嬰p đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên có 
quy đ鵜nh khác v噂i quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này thì áp d映ng quy đ鵜nh c栄a đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 đó. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p Lu壱t này, các v<n b違n pháp lu壱t khác c栄a Vi羽t Nam có d磯n chi院u v隠 vi羽c áp 
d映ng pháp lu壱t n逢噂c ngoài thì pháp lu壱t n逢噂c ngoài đ逢嬰c áp d映ng, n院u vi羽c áp d映ng đó không 
trái v噂i các nguyên t逸c c挨 b違n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 2 c栄a Lu壱t này. 

Trong tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t n逢噂c ngoài d磯n chi院u tr荏 l衣i pháp lu壱t Vi羽t Nam thì áp d映ng pháp 
lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình Vi羽t Nam. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên có 
d磯n chi院u v隠 vi羽c áp d映ng pháp lu壱t n逢噂c ngoài thì pháp lu壱t n逢噂c ngoài đ逢嬰c áp d映ng. 

Ai隠u 123. Th育m quy隠n gi違i quy院t các v映 vi羽c hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. Th育m quy隠n đ<ng kỦ h瓜 t鵜ch liên quan đ院n các quan h羽 hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c 
ngoài đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch. 

2. Th育m quy隠n gi違i quy院t các v映 vi羽c hôn nhân và gia đình có y院u t嘘 n逢噂c ngoài t衣i Tòa án đ逢嬰c 
th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t t嘘 t映ng dân s詠. 

3. Tòa án nhân dân c医p huy羽n n挨i c逢 trú c栄a công dân Vi羽t Nam h栄y vi羽c k院t hôn trái pháp lu壱t, 
gi違i quy院t vi羽c ly hôn, các tranh ch医p v隠 quy隠n và ngh┄a v映 c栄a v嬰 ch欝ng, cha m姻 và con, v隠 
nh壱n cha, m姻, con, nuôi con nuôi và giám h瓜 gi英a công dân Vi羽t Nam c逢 trú 荏 khu v詠c biên gi噂i 
v噂i công dân c栄a n逢噂c láng gi隠ng cùng c逢 trú 荏 khu v詠c biên gi噂i v噂i Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh 
c栄a Lu壱t này và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t Vi羽t Nam. 

Ai隠u 124. H嬰p pháp hóa lưnh s詠 gi医y t運, tài li羽u v隠 hôn nhân và gia đình 

Gi医y t運 do c挨 quan có th育m quy隠n c栄a n逢噂c ngoài l壱p, c医p ho員c xác nh壱n đ吋 s穎 d映ng gi違i quy院t 
các v映 vi羽c hôn nhân và gia đình thì ph違i đ逢嬰c h嬰p pháp hóa lãnh s詠, tr瑛 tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c mi宇n 
h嬰p pháp hóa lãnh s詠 theo đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành 
viên ho員c theo nguyên t逸c có đi có l衣i. 

Ai隠u 125. Công nh壱n, ghi chú b違n án, quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án, c挨 quan có th育m quy隠n c栄a 
n逢噂c ngoài v隠 hôn nhân và gia đình 

1. Vi羽c công nh壱n b違n án, quy院t đ鵜nh v隠 hôn nhân và gia đình c栄a Tòa án n逢噂c ngoài có yêu c亥u 
thi hành t衣i Vi羽t Nam đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t t嘘 t映ng dân s詠. 

2. Chính ph栄 quy đ鵜nh vi羽c ghi vào s鰻 h瓜 t鵜ch các vi羽c v隠 hôn nhân và gia đình theo b違n án, 
quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án n逢噂c ngoài mà không có yêu c亥u thi hành t衣i Vi羽t Nam ho員c không có 



đ挨n yêu c亥u không công nh壱n t衣i Vi羽t Nam; quy院t đ鵜nh v隠 hôn nhân và gia đình c栄a c挨 quan 
khác có th育m quy隠n c栄a n逢噂c ngoài. 

Ai隠u 126. K院t hôn có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. Trong vi羽c k院t hôn gi英a công dân Vi羽t Nam v噂i ng逢運i n逢噂c ngoài, m厩i bên ph違i tuân theo 
pháp lu壱t c栄a n逢噂c mình v隠 đi隠u ki羽n k院t hôn; n院u vi羽c k院t hôn đ逢嬰c ti院n hành t衣i c挨 quan nhà 
n逢噂c có th育m quy隠n c栄a Vi羽t Nam thì ng逢運i n逢噂c ngoài còn ph違i tuân theo các quy đ鵜nh c栄a 
Lu壱t này v隠 đi隠u ki羽n k院t hôn. 

2. Vi羽c k院t hôn gi英a nh英ng ng逢運i n逢噂c ngoài th逢運ng trú 荏 Vi羽t Nam t衣i c挨 quan có th育m quy隠n 
c栄a Vi羽t Nam ph違i tuân theo các quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này v隠 đi隠u ki羽n k院t hôn. 

Ai隠u 127. Ly hôn có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. Vi羽c ly hôn gi英a công dân Vi羽t Nam v噂i ng逢運i n逢噂c ngoài, gi英a ng逢運i n逢噂c ngoài v噂i nhau 
th逢運ng trú 荏 Vi羽t Nam đ逢嬰c gi違i quy院t t衣i c挨 quan có th育m quy隠n c栄a Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh 
c栄a Lu壱t này. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p bên là công dân Vi羽t Nam không th逢運ng trú 荏 Vi羽t Nam vào th運i đi吋m yêu 
c亥u ly hôn thì vi羽c ly hôn đ逢嬰c gi違i quy院t theo pháp lu壱t c栄a n逢噂c n挨i th逢運ng trú chung c栄a v嬰 
ch欝ng; n院u h丑 không có n挨i th逢運ng trú chung thì gi違i quy院t theo pháp lu壱t Vi羽t Nam. 

3. Vi羽c gi違i quy院t tài s違n là b医t đ瓜ng s違n 荏 n逢噂c ngoài khi ly hôn tuân theo pháp lu壱t c栄a n逢噂c 
n挨i có b医t đ瓜ng s違n đó. 

Ai隠u 128. Xác đ鵜nh cha, m姻, con có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. C挨 quan đ<ng kỦ h瓜 t鵜ch Vi羽t Nam có th育m quy隠n gi違i quy院t vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻, con mà 
không có tranh ch医p gi英a công dân Vi羽t Nam v噂i ng逢運i n逢噂c ngoài, gi英a công dân Vi羽t Nam v噂i 
nhau mà ít nh医t m瓜t bên đ鵜nh c逢 荏 n逢噂c ngoài, gi英a ng逢運i n逢噂c ngoài v噂i nhau mà ít nh医t m瓜t 
bên th逢運ng trú t衣i Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch. 

2. Tòa án có th育m quy隠n c栄a Vi羽t Nam gi違i quy院t vi羽c xác đ鵜nh cha, m姻, con có y院u t嘘 n逢噂c 
ngoài đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 88, Ai隠u 89, Ai隠u 90, kho違n 1, kho違n 5 Ai隠u 
97, kho違n 3, kho違n 5 Ai隠u 98 và Ai隠u 99 c栄a Lu壱t này; các tr逢運ng h嬰p khác có tranh ch医p. 

Ai隠u 129. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng có y院u t嘘 n逢噂c ngoài 

1. Ngh┄a v映 c医p d逢叡ng tuân theo pháp lu壱t c栄a n逢噂c n挨i ng逢運i yêu c亥u c医p d逢叡ng c逢 trú. Tr逢運ng 
h嬰p ng逢運i yêu c亥u c医p d逢叡ng không có n挨i c逢 trú t衣i Vi羽t Nam thì áp d映ng pháp lu壱t c栄a n逢噂c 
n挨i ng逢運i yêu c亥u c医p d逢叡ng là công dân. 

2. C挨 quan có th育m quy隠n gi違i quy院t đ挨n yêu c亥u c医p d逢叡ng c栄a ng逢運i quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 
Ai隠u này là c挨 quan c栄a n逢噂c n挨i ng逢運i yêu c亥u c医p d逢叡ng c逢 trú. 



Ai隠u 130. Áp d映ng ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo th臼a thu壱n; gi違i quy院t h壱u qu違 c栄a 
vi羽c nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà không đ<ng kỦ k院t hôn có y院u t嘘 n逢噂c 
ngoài 

Trong tr逢運ng h嬰p có yêu c亥u gi違i quy院t vi羽c áp d映ng ch院 đ瓜 tài s違n c栄a v嬰 ch欝ng theo th臼a 
thu壱n; quan h羽 nam, n英 chung s嘘ng v噂i nhau nh逢 v嬰 ch欝ng mà không đ<ng kỦ k院t hôn có y院u t嘘 
n逢噂c ngoài thì c挨 quan có th育m quy隠n c栄a Vi羽t Nam áp d映ng các quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này và các 
lu壱t khác có liên quan c栄a Vi羽t Nam đ吋 gi違i quy院t. 

Ch逢挨ng IX 

AI陰U KHO謂N THI HĨNH 

Ai隠u 131. Ai隠u kho違n chuy吋n ti院p 

1. Quan h羽 hôn nhân và gia đình đ逢嬰c xác l壱p tr逢噂c ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c thì áp d映ng pháp 
lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình t衣i th運i đi吋m xác l壱p đ吋 gi違i quy院t. 

2. A嘘i v噂i v映 vi羽c v隠 hôn nhân và gia đình do Tòa án th映 lỦ tr逢噂c ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c mà 
ch逢a gi違i quy院t thì áp d映ng th栄 t映c theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

3. Không áp d映ng Lu壱t này đ吋 kháng ngh鵜 theo th栄 t映c giám đ嘘c th育m, tái th育m đ嘘i v噂i v映 vi羽c 
mà Tòa án đã gi違i quy院t theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình tr逢噂c ngày Lu壱t 
này có hi羽u l詠c. 

Ai隠u 132. Hi羽u l詠c thi hành 

Lu壱t này có hi羽u l詠c thi hành t瑛 ngày 01 tháng 01 n<m 2015. 

Lu壱t hôn nhân và gia đình s嘘 22/2000/QH10 h院t hi羽u l詠c k吋 t瑛 ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c. 

Ai隠u 133. Quy đ鵜nh chi ti院t và h逢噂ng d磯n thi hành 

Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t các đi隠u, kho違n đ逢嬰c giao trong Lu壱t. 

Tòa án nhân dân t嘘i cao ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao và B瓜 T逢 pháp 
h逢噂ng d磯n thi hành các đi隠u, kho違n đ逢嬰c giao trong Lu壱t. 

Luｆt này đã đ⇔ぢc Quぐc hじi n⇔ずc Cじng hòa xã hじi chて ngh┄a Viうt Nam khóa XIII, k┻ hがp thと 7 
thông qua ngày 19 tháng 6 n<m 2014. 
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