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(*)

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã được Quốc hội thông qua vào ngày
19/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/201 5. Theo đó có rất nhiều quy định mới,
thậm chí lần đầu tiên được quy định trong luật. Nhằm giúp độc giả có cái nhìn
toàn diện và sâu sắc hơn về Luật này, tôi xin gửi đến độc giả một số câu hỏi
thường gặp nhất trong cuộc sống cùng với đáp án trả lời.

Câu hỏi 1. Người yêu em đang đi tù. Em muốn kết hôn với anh ấy để anh có
động lực cải tạo tốt hơn. Chúng em có được đăng ký kết hôn không, thủ tục thế
nào?
Trả lời: Điều 8 Luật HN&GĐ quy định nam, nữ kết hôn phải tuân theo các
điều kiện:
1. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên;
2. Nam và nữ tự nguyện;
3. Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
4. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn ( như kết
hôn giả tạo, kết hôn với người đang có vợ/chồng…).
Tuy nhiên, khi đăng ký kết hôn, hai bạn phải có mặt tại UBND cấp xã và
ký vào giấy c hứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn. Theo nguyện vọng của hai
bạn, cơ quan quản lý trại giam có thể làm lệnh trích xuất anh ấy để đến UBND
phường làm các thủ tục kết hôn.

Câu hỏi 2. Tôi (đang có vợ) và cô B (độc thân) hiện chung sống như vợ
chồng. Nếu bị phát hiện thì tôi hay cô B sẽ bị xử lý và bị xử như thế nào?
Trả lời: Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định phạt 1 triệu đến 3
triệu đối với một trong các hành vi:
1. Đang có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

(*)

Phó Trưởng khoa L uật, Học viện Cán Bộ T hành phố Hồ Chí Minh

1

2. Chưa có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà biết rõ là
đang có chồng/vợ.
Theo đó, bạn sẽ bị phạt về hành vi đang có vợ mà chung s ống như vợ chồng
với người khác. Còn cô B sẽ bị phạt về hành vi chưa có chồng mà chung sống như
vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ.
Ngoài ra, điều 147 Bộ luật Hình sự quy định:
1. Nếu việc sống chung như vợ chồng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị
xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến
1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
2. Nếu Toà án đã buộc chấm dứt việc chung sống như vợ chồng mà vẫn tiếp
tục thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Lưu ý: Khoản 7 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “ Chung sống
như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.

Câu hỏi 3. Tôi mang thai hộ cho chị ruột. Vậy sau khi sinh, tôi có được
hưởng chế độ thai sản không?
Trả lời: Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản:
- Đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.
- Thời gian hưởng chế độ thai sản ít nhất là 60 ngày. (Điều 97 Luật
HN&GĐ).

Câu hỏi 4. Tôi có 1 căn nhà riêng. Khi lấy vợ, căn nhà này tôi cho thuê, vậy
tiền thuê nhà là tài sản chung của vợ chồng hay là của riêng tôi?
Trả lời: Điều 33 Luật HN&GĐ thì l ợi tức phát sinh từ tài sản riêng của
vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung ( Lợi tức là các khoản lợi thu đ ược từ việc khai thác tài sản). Theo đó, tiền thuê nhà trên là tài sản chung của vợ
chồng.

Câu hỏi 5. Tôi đã có 2 con. Nếu tôi mang thai hộ thì có vi phạm chính sách
dân số và kế hoạch hóa gia đình không?
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Trả lời: Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính
sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (Điều 97 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 6. Tôi và vợ ở chung nhà do tôi đứng tên sở hữu. Do làm ăn thua lỗ,
tôi muốn bán nhà trả nợ, v ợ tôi không đồng ý. Vậy tôi có bán được không?
Trả lời: Chồng/vợ có quyền bán nhà thuộc sở hữu riêng nhưng phải bảo
đảm chỗ ở cho vợ/chồng (Điều 31 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 7. Tôi có căn nhà riêng đang cho thuê. Tiền thuê nhà là nguồn thu
nhập duy nhất của cả gia đình, vì tôi và vợ đều thất nghiệp. Tôi muốn bán nhà để
lấy tiền kinh doanh được không?
Trả lời: Vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng là
nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản phải có sự đồng ý của
chồng, vợ (Điều 44 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 8. Chồng tôi bài bạc, nợ tiền nhiều người và đã bỏ trốn. Chủ nợ đến
nhà đòi tiền. Vậy tôi có phải trả nợ cho chồng không?
Trả lời: Bạn không phải trả nợ cho chồng với những khoản nợ không vì nhu
cầu của gia đình; hoặc từ vi phạm pháp luật của chồng (Điều 45 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 9. Em viết đơn ly hôn nhưng chồng không chịu ký. Vậy em có cách
nào ly hôn mà không cần sự đồng ý của chồng ?
Trả lời: Vợ, chồng hoặc cả hai đều có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly
hôn (Điều 51 Luật HN&GĐ). Các loại ly hôn:
- Thuận tình ly hôn: Hai bên cùng ký đơn.
- Ly hôn do một bên yêu cầu: Một bên ký đơn.

Câu hỏi 10. Khi ly hôn, cuộc sống của tôi hết s ức khó khăn. Vậy tôi có thể
yêu cầu chồng cấp dưỡng cho tôi không?

3

Trả lời: Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà
có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình
(Điều 115 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 11. Chồ ng bị bệnh tâm thần, vợ muốn ly hôn thì làm thế nào?
Trả lời: Vợ nộp đơn tại TAND, sau đó Tòa sẽ chỉ định người giám hộ,
người thân thích của chồng làm đại diện để giải quyết việc ly hôn (Điều 51 Luật
HN&GĐ).

Câu hỏi 12. Tôi mang thai hộ cho chị gái và mớ i sinh được 2 tháng. Tôi
chưa kịp giao con thì chị qua đời. Vậy em bé có được hưởng thừa kế tài sản của
chị tôi không?
Trả lời: Trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế
(Điều 98 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 13. Con tôi bị bệnh tâm thần, thường xuyên bị vợ bỏ đói. Tôi nói
con dâu ly hôn thì cô ta không chịu làm đơn. Vậy tôi phải làm sao?
Trả lời: Cha, mẹ, người thân thích có thể yêu cầu ly hôn khi vợ/chồng bị
bệnh tâm thần, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng/vợ gây ra ảnh
hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ (Điều 51 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 14. Tôi mang thai hộ cho chị gái được 3 tháng. Nhưng giờ tôi
không muốn mang thai nữa thì tôi có thể phá thai không? Hoặc chị tôi yêu cầu tôi
phá thai nhưng tôi muốn giữ lại được không?
Trả lời: Vì lý do tính mạng, sức khỏe hoặc sự phát triển của thai nhi, người
mang thai hộ được quyết định việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai (Điều 97
Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 15. Năm 2013, Vợ chồng lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn.
Giờ nộp đơn ra Tòa án ly hôn thì Tòa có giải quyết không?
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Trả lời: Không đăng ký kết hôn mà yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và
tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng (Điều 53 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 16. Khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng sẽ chia đôi. Đúng ha y
sai?
Trả lời: Tài sản chung của vợ chồng chia đôi nhưng có tính đến:
- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
- Công sức đóng góp vào tài sản chung;
- Bảo vệ lợi ích của vợ chồng để họ có điều kiện tiếp tục tạo thu nhập;
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng.
(Điều 59 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 17. Con 16 tuổi được Ông nội cho 200 triệu. Mẹ muốn giữ tiền vì
sợ con chưa biết cách tiêu xài. Theo luật, Mẹ có quyền giữ tài sản của con chưa
thành niên không?
Trả lời: Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc
nhờ cha mẹ quản lý (Điều 76 Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 18. A 17 tuổi thừa kế từ Bà nội 01 căn nhà. A muốn bán nhà được
không?
Trả lời: Con đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi khi định đoạt tài sản riêng là bất
động sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (Điều 77
Luật HN&GĐ).

Câu hỏi 19. Khi ly hôn, Tòa giao con cho vợ nuôi. Hàng tuần, chồng thường
đưa con đến các tụ điểm ăn chơi. Vợ có thể làm gì để con không bị ảnh hưởng thói
xấu?
Trả lời: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để gây
ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có
quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó (Điều 82
Luật HN&GĐ).
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Câu hỏi 20. Khi ly hôn, vì Mẹ không có thu nhập ổn định nên Tòa giao con
ở với Cha. Nay Mẹ đã có việc làm và thu nhập ổn định, vậy có cách nào để con (8
tuổi) về ở với Mẹ không?
Trả lời: Được thay đổi người nuôi con khi có một trong các căn cứ:
- Cha, mẹ có thỏa thuận phù hợp với lợi ích của con;
- Người nuôi con không còn đủ điều kiện.
Lưu ý: Con từ đủ 07 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con.
(Điều 84 Luật HN&GĐ)./.

6

