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GIỚI THIỆU VỀ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 

Phạm Linh Nhâm – DS31B

 

1. “Hợp đồng hôn nhân”1, “khế 

ước tiền hôn nhân”2 hay “hôn ước”, 

“hôn khế”3 là những thuật ngữ dùng để 

chỉ một loại thỏa thuận về tài sản của 

một cặp nam nữ trước khi kết hôn. Nội 

dung của hợp đồng hôn nhân rất đa 

dạng, có những hợp đồng hôn nhân chỉ 

để xác định tài sản của vợ chồng tạo 

lập được trong thời kì hôn nhân, có 

những hợp đồng hôn nhân chỉ qui định 

về việc chia tài sản của vợ chồng trong 

trường hợp li hôn, hay có những hợp 

đồng hôn nhân qui định cả về việc nếu 

một bên qua đời thì việc cấp dưỡng với 

bên kia như thế nào… Hợp đồng hôn 

nhân là một thỏa thuận được lập bằng 

văn bản của vợ chồng lập trước khi kết 

hôn để qui định chế độ tài sản của vợ 

chồng (quyền sở hữu với tài sản của vợ 

chồng) trong thời kì hôn nhân4. 

Gần đây xuất hiện thêm thuật 

ngữ hôn nhân hợp đồng, đây là một 

dạng thỏa thuận chung sống (qui định 

về thời điểm bắt đầu chung sống và 

thời điểm kết thúc việc chung sống, về 

quyền lợi và nghĩa vụ của hai người 

trong thời gian chung sống) hôn nhân 

hợp đồng được cho là hợp pháp ở một 

số ít các quốc gia hồi giáo, hôn nhân 

                                           
1 dịch từ thuật ngữ “contrat de mariage” trong tiếng 
Pháp 
2 dịch từ thuật ngữ “prenuptial agreement”, 
“premarital agreement” trong tiếng Anh 
3 Những thuật ngữ được dùng ở Việt Nam trước năm 
1975 
4 Thời kì hôn nhân được tính từ khi kết hôn tới thời 
điểm hai người li hôn hoặc một trong hai người qua 
đời. 

hợp đồng không phải là hợp đồng hôn 

nhân. 

Một số hợp đồng hôn nhân của các 

ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trên thế giới có 

qui định cả về vấn đề nhân thân hay qui 

định cả về những chế tài trong hôn nhân 

như: yêu cầu người kia phải trả một 

khoản tiền nếu vi phạm những cam kết 

nhất định trong thời gian chung 

sống…những thỏa thuận như thế không 

thuộc phạm vi nghiên cứu của bài viết 

này.  

Trong những thập niên gần đây, 

nhiều quốc gia đã cho phép các cặp vợ 

chồng chưa lập hợp đồng hôn nhân trước 

khi kết hôn có thể lập một bản thỏa 

thuận về tài sản vợ chồng, về cơ bản nó 

chỉ khác hợp đồng hôn nhân ở thời điểm 

lập, nó được gọi là “thỏa thuận sau kết 

hôn5” (postnuptial agreement). Tuy 

nhiên những bản thỏa thuận đó không 

thuộc phạm vi giới thiệu của bài viết này. 

2. Chúng ta có thể nhận diện hợp 

đồng hôn nhân qua một số đặc điểm 

sau: 

 Chủ thể trong quan hệ do hợp 

đồng hôn nhân điều chỉnh phải là vợ 

chồng có quan hệ hôn nhân hợp pháp 

(trường hợp chung sống như vợ chồng 

hai người nam nữ cũng không được lập 

hợp đồng hôn nhân) 

 Hợp đồng hôn nhân phải do hai 

người nam nữ tự nguyện thỏa thuận. 

                                           
5 Theo cách gọi tên của người viết 
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 Hợp đồng hôn nhân phải được 

lập trước khi kết hôn, tuy nhiên nó chỉ 

phát sinh hiệu lực trong thời kì hôn 

nhân. 

 Hợp đồng hôn nhân phải được 

xác nhận tính hợp pháp bởi cơ quan tư 

pháp, cơ quan nhà nước, hoặc cơ quan 

công chứng (tùy theo qui định của pháp 

luật từng quốc gia) 

 Trong hợp đồng hôn nhân phải 

xác định rõ khối tài sản riêng và tài sản 

chung của vợ chồng, quyền và nghĩa vụ 

đối với tài sản của vợ chồng. 

 Trong hợp đồng hôn nhân có 

thể xác định về quyền và nghĩa vụ của 

vợ chồng đối với các giao dịch với bên 

thứ ba. 

 Hợp đồng hôn nhân có tính ổn 

định cao, nên việc thay thế hủy bỏ nó 

là phải theo những thủ tục rất chặt chẽ.  

3. Có lẽ hợp đồng hôn nhân đầu 

tiên đã được xuất hiện từ thời La Mã cổ 

đại dưới hình thức nuptias consensus 

facit (thỏa thuận hôn nhân) trong hôn 

nhân sine manu (hôn nhân không dưới 

quyền của người chồng) vào giai đoạn 

trước thời hoàng đế Justinian và 

stipuliatio (thỏa thuận điều kiện về của 

hồi môn) vào cuối thời kì cộng hòa 

(khoảng thế kỉ thứ 2 trước công 

nguyên).  

Dưới thời La Mã không có khối tài 

sản nào được coi là tài sản chung bởi 

quyền gia trưởng của người chồng gần 

như tuyệt đối (đặc biệt trong hôn nhân 

cum manu – hôn nhân dưới quyền của 

người chồng), tất cả tài sản của gia 

đình đều bị coi là tài sản của người 

chồng, thậm chí vợ con cũng được coi là 

tài sản của chồng, người chồng có thể 

kiện đối với vợ theo hình thức kiện vật 

quyền (actio in rem). Hôn nhân sine 

manu được đánh giá là một hình thức 

giải phóng người phụ nữ khỏi manus 

(quyền lực) của người chồng, hôn nhân 

được thiết lập trên cơ sở của nuptias 

consensus facit6. Nuptias consentus facit 

chỉ xuất hiện trong hôn nhân  sine manu, 

thực chất nó chỉ là một thỏa thuận ghi 

nhận và phân định khối tài sản riêng của 

người vợ có trước thời kì hôn nhân với tài 

sản trước và trong thời kì hôn nhân (khối 

tài sản này được coi là tài sản của người 

chồng), theo đó người vợ hoàn toàn được 

tự chủ trong quan hệ tài sản, người 

chồng chỉ có thể thực hiện quản lí tài sản 

riêng của vợ trên cơ sở hợp đồng ủy 

quyền quản lí của người vợ7.  

Vào cuối thời Cộng hòa để ngăn 

ngừa việc cưới vợ nhằm lấy của hồi môn, 

sau đó li dị, luật La Mã đã qui định: trước 

khi kết hôn cho phép bố mẹ hoặc pater 

familias (người chủ hộ) của cô dâu thỏa 

thuận điều kiện về của hồi môn, nếu 

trường hợp li dị hoặc người chồng chết 

trước thì của hồi môn được trả lại cho 

vợ8. Thỏa thuận đó được gọi là 

stipuliatio. Stipuliatio thường có nội dung 

sau:  

                                           
6 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật La Mã 
(chủ biên ThS Nguyễn Minh Tuấn), NXB Công an nhân 
dân, Hà Nội 2001, tr. 160 
7 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật La Mã, 
sđd, tr. 160 
8 Có sự thay đổi thiên về phía bảo vệ quyền lợi cho 
người phụ có lẽ bởi khi nhà nước La Mã mở rộng lãnh 
thổ, người đàn ông thường phải xa nhà đi chiến đầu và 
có thể không quay trở về, người phụ nữ buộc phải học 
cách quản lí gia đình và quyết định những việc mà trước 
kia người quyết định luôn là người đàn ông, chính vì vậy 
giá trị gia đình đã thay đổi phần nào. 
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- của hồi môn sẽ thuộc về 

chồng hoặc nhà chồng nếu như vợ chết 

- hoặc của hồi môn sẽ được 

trả lại cho bố mẹ vợ nếu như vợ chết 

trước. 

- trong trường hợp người 

chồng chết thì của hồi môn buộc phải 

trả lại cho bố đẻ hoặc pater familias của 

vợ9. 

Nuptias consentus facit hay 

stiputliatio chưa mang tất cả những đặc 

điểm của hợp đồng hôn nhân hiện đại 

nhưng đã có những yếu tố sơ khai ban 

đầu của hợp đồng hôn nhân đó là sự 

thỏa thuận về vấn đề sở hữu tài sản 

của vợ chồng trước khi kết hôn. 

4. Hợp đồng hôn nhân được thai 

nghén trong quá trình lịch sử đấu tranh 

và dung hòa của các truyền thống văn 

hóa, các tư tưởng tôn giáo (ở đây là ki 

tô giáo - tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn 

nhất từ trước tới nay10), của quyền lực 

nhà nước và quyền tự do của con 

người.  

Vào thời kì khởi thủy của Ki tô 

giáo, quan niệm về hôn nhân trong tôn 

giáo này chịu ảnh hưởng của hai truyền 

thống: truyền thống Do Thái11 và 

truyền thống Roma12 tuy nhiên lại chịu 

ảnh hưởng của truyền thống Do Thái 

nhiều hơn. Theo truyền thống Do Thái, 

tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng 

trong hôn nhân, nó được thể hiện thông 

                                           
9 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật La 
Mã, sđd, tr. 162 
10  Almanach những nên văn minh thế giới, NXB Văn 
hóa thông tin 1996, tr. 476 
11 Bởi đạo ki tô phát sinh từ trong lòng đạo Do Thái. 
12 Đạo Ki tô ra đời tại vùng đất của đế chế La Mã đến 
năm 61 thì đạo ki tô trở nên phổ biến ở La Mã 

qua các nghi lễ các lời  chúc tốt lành. 

Người Do Thái cử hành hôn nhân thành 

hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là lễ 

đính hôn việc cử hành lễ đính hôn bao 

gồm cả việc đọc kinh chúc phúc, giai 

đoạn hai là hôn lễ, cử hành khoảng một 

năm sau lễ đính hôn với những nghi lễ 

long trọng. Khi làm lễ kết hôn cho một 

đôi nam nữ ở nhà thờ, người giáo trưởng 

nói với họ “phải nhớ rằng người chồng là 

chủ gia đình, nhưng đồng thời cũng phải 

nhớ rằng chủ nhân trong gia đình cũng 

phải là người vợ. Và bao giờ cũng phải 

nhớ điều đó”. Giáo lí Do Thái coi vợ 

chồng là bình đẳng và họ phải biết 

nhượng bộ nhau, thông cảm với nhau: 

như vậy hạnh phúc sức khỏe và sự thịnh 

vượng sẽ mãi mãi tồn tại trong gia 

đình13. Trong khi đó truyền thống Roma 

lại coi trọng sự thỏa thuận, chính quyền 

Roma không can thiệp vào sự cử hành 

các nghi lễ, họ tôn trọng các phong tục 

của các dân tộc sống trên đế quốc La 

Mã14 nhưng các luật gia La Mã lại sớm ấn 

định các yếu tố pháp lí phòng khi xảy ra 

các trường hợp kiện tụng15. Vì thế nên 

nếu ai muốn cử hành hôn lễ theo nghi 

thức nào cũng được nhưng bắt buộc phải 

có sự thỏa thuận, nếu như chưa có sự 

                                           
13 Almanach những nên văn minh thế giới, NXB Văn hóa 
thông tin 1996, tr. 725 
14 khi đó đế quốc La Mã đã rất rộng lớn bao trùm phần 
lớn châu Âu hiện nay và  có nhiều dân tộc sinh sống, các 
nghi lễ là vô cùng đa dạng 
15 kiện tụng có thể xảy ra bởi dưới thời La Mã một thời 
gian dài người vợ được coi là tài sản của người chồng và 
lại có rất nhiều nghi lễ mà theo đó các nghi thức để hai 
người chính thức thành vợ chồng lại khác nhau rất 
nhiều. Ví dụ: theo  nghi lễ usus (nghi lễ này có nội dung 
là hôn nhân xác lập trên thời hiệu kết hôn theo nguyên 
tắc consensus) hai người nam nữ phải chung sống với 
nhau một năm, chỉ khi trọn 1 năm chung sống thì mới 
dược coi là kết hôn và manus của người chồng mới được 
thiết lập, theo nghi lễ Coemptio tục cướp vợ. 
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thỏa thuận công khai thì luật pháp coi 

như hai người chưa phải là vợ chồng 

của nhau. Trong thời kì đầu này có lẽ ki 

tô giáo chịu ảnh hưởng của truyền 

thống Do Thái nhiều hơn, bởi có lẽ lúc 

đó ki tô giáo chưa phát triển mạnh chỉ ở 

trong phạm vi hạn hẹp của vùng 

Jerusalem và cũng chưa được chính 

quyền dùng đến như một công cụ cai 

trị, điều này thể hiện ở các quan điểm 

về hôn nhân trong kinh Tân ước: người 

chồng không được đối xử với người vợ 

như là một món đồ sở hữu theo quan 

điểm Roma, vợ chồng phải chung thủy 

với nhau, việc li hôn bị cấm. 

Thế kỉ thứ II trở đi lãnh thổ của 

La mã không những không được mở 

rộng thêm nữa mà còn luôn bị đe dọa.  

Đến giữa thế kỉ thứ IV các bộ lạc người 

Giéc Manh đã tràn vào xâm lược La Mã. 

Đến thể kỉ thứ V trên sự tan rã của đế 

quốc La Mã, người Giéc manh đã thiết 

lập được một số đế quốc phong kiến ở 

Tây Âu16 (trong đó đáng chú ý nhất là 

vương quốc Frăng17). Ở giai đoạn này 

các cơ cấu xã hội bị đảo lộn, quyền lực 

chuyển dần về tay giáo hội. Lúc này sự 

thỏa thuận trong hôn nhân mà thời 

trước bị coi là không phù hợp đã được 

khẳng định rõ ràng trong giáo luật bởi 

khi đó các giám mục không những chỉ 

phải giảng giải về đạo đức trong hôn 

nhân, không phải chỉ lo khuyên bảo, 

                                           
16 Vương quốc Vi di gôt gồm Tây Ba Nha và miền tây 
nam Gô lơ, Vương quốc Buyếc gông ở miền nam Gô lơ, 
Vương quốc Frăng ở Bắc Gô lơ, vương quốc Xắc xông ở 
Anh, vương quốc Ôxtorogot ở Italya… 
17 Vương quốc phong kiến Frăng đã có giai đoạn mở 
rộng lãnh thổ gần bằng với châu Âu hiện nay và có 
tầm ảnh hưởng lớn thời bấy giờ 

răn dạy cho các cặp đôi mà nhiều lần 

phải đảm đương vai trò của pháp luật. 

Việc đưa các qui định của luật pháp vào 

giáo luật cũng nhằm để dung hòa xung 

đột với dân truyền thống của dân 

Giecmanh vốn chưa từng trải qua xã hội 

có nhà nước. Ngoài ra việc khẳng định sự 

thỏa thuận trong hôn nhân cũng nhằm 

tới những vấn đề xã hội thực tiễn nữa: 

khi nhấn mạnh tới sự thỏa thuận của đôi 

vợ chồng trong hôn nhân, Giáo hội muốn 

bài trừ một hủ tục đương thời trong đó 

hôn nhân do cha mẹ xếp đặt: hôn nhân 

là cơ hội để các họ tộc kết nghĩa tăng 

thêm vây cánh, và do đó chỉ chú ý tới lợi 

lộc vật chất của gia đình chứ chẳng 

màng tới hạnh phúc của đôi vợ chồng18. 

Để sự thỏa thuận này được thực hiện 

nghiêm túc, giáo luật cho rằng sự thỏa 

thuận cần diễn ra theo thể thức pháp 

định thì mới có giá trị.  

Sang thế kỉ 13, quan điểm của tôn 

giáo lại cho rằng sự thỏa thuận là 

nguyên nhân tác thành của giá thú 

nhưng không phải là bản chất của nó. 

Đối tượng của sự thỏa thuận chính là sự 

tương giao vợ chồng mang theo những 

nghĩa vụ và quyền lợi căn bản của hôn 

nhân, và vì thế thỏa thuận này đã bao 

hàm cả những vấn đề về quyền lợi và 

nghĩa vụ của vợ chồng trong thời kì hôn 

nhân (tất nhiên là thời kì này chỉ chấm 

dứt khi một người đã chết bởi hôn nhân 

công giáo là bất khả phân li). Thỏa thuận 

qui định những vấn đề về quyền lợi và 

nghĩa vụ của vợ chồng trong thời kì hôn 

                                           
18 Linh mục Phan Tấn Thành, Thần học về hôn nhân - 
gia đình, vatican radio 
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nhân đã mang đầy đủ hơn tính chất của 

hợp đồng hôn nhân hiện đại. Hợp đồng 

hôn nhân đã được ghi nhận giá trị pháp 

lí ngay trong Bộ luật dân sự đầu tiên 

trên thế giới, Bộ dân luật Pháp năm 

1804. 

Chính vì quá trình thai nghén và 

ra đời của hợp đồng hôn nhân nên mới 

nói rằng hợp đồng hôn nhân dựa trên 

cơ sở quan niệm của các nhà lập pháp 

phương tây (thực chất là xuất phát từ 

quan niệm của các giám mục) theo họ 

hôn nhân thực chất chỉ là một loại hợp 

đồng dân sự, hôn nhân chỉ khác với các 

loại hợp đồng dân sự khác ở tính chất 

long trọng khi thiết lập.  

Ngoài ra hôn nhân công giáo có 

hai đặc điểm là một vợ một chồng và 

bất khả phân li nên giáo hội không cho 

phép việc li hôn, dưới thời trung cổ do 

giáo hội nắm quyền nên pháp luật các 

nước cũng không cho phép vợ chồng li 

hôn. Tuy nhiên trong đời sống chung vợ 

chồng không thể tránh khỏi những mâu 

thuẫn và nhiều trường hợp mâu thuẫn 

đó dẫn đến tình trạng vợ chồng không 

muốn chung sống hay không thể chung 

sống với nhau nữa. Lúc đó cần có một 

giải pháp để giải tỏa xung đột giữa vợ 

chồng và việc sống li thân cùng với sự 

biệt lập về tài sản là cần thiết. Vậy nên 

việc qui định trước về vấn đề tài sản 

của vợ chồng là cần thiết để đảm bảo 

tự do cho cá nhân. 

4. Cùng với thời gian mục đích 

hướng tới của hợp đồng hôn nhân trong 

thời đại ngày nay đã khác xa với thời 

đại trung cổ (dung hòa các truyền 

thống), có lẽ nó gần hơn với mục đích 

của hợp đồng hôn nhân dưới thời La mã 

cổ đại như mọi giá trị khác từ khi bước 

sang thời kì phục hưng (bảo vệ quyền lợi 

của con người, đặc biệt là người phụ nữ). 

Hiện nay đã có rất nhiều quốc gia đã qui 

định về hợp đồng hôn nhân, không chỉ là 

các quốc gia theo Thiên chúa giáo mà có 

cả các quốc gia Hồi giáo (Phi - lip - pin, I 

– sra - el) hay phật giáo (Thái Lan, Hồng 

Kông, Đài Loan), không chỉ các quốc gia 

châu Âu, châu Mĩ mà có cả các quốc gia 

châu Úc (Úc, Niu – Di – Lân), Á (Ai cập, 

Sing – ga - po, Nhật Bản), Phi (Nam Phi, 

Jam – mai – ca)…Có những quốc gia tuy 

chưa chính thức qui định về hợp đồng 

hôn nhân mà chỉ qui định về một dạng 

thỏa thuận tương đối giống với hợp đồng 

hôn nhân nhưng được lập sau ngày kết 

hôn, Trung Quốc là một trong những 

quốc gia như vậy, xem xét  các qui định 

về tài sản vợ chồng đặc biệt là qui định 

về chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kì hôn nhân trong pháp luật Việt 

Nam dạng thỏa thuận này cũng đang có 

xu hướng được thừa nhận.  
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN TẠI PHÁP 

                 Ngọc Trang 

 

1. Pháp là quốc gia đầu tiên 

thuộc hệ thống civil law chính thức ghi 

nhận giá trị pháp lí của hợp đồng hôn 

nhân trong văn bản qui phạm pháp 

luật1, đó là bộ luật dân sự Pháp năm 

1804 hay còn gọi là bộ luật Napoleon2. 

Là một sản phẩm của quá trình pháp 

điển hóa giữa những qui định mang tính 

chuẩn mực trong pháp luật La mã và 

một số tập quán đương thời, bộ luật 

dân sự pháp thường được xem là khuôn 

vàng thước ngọc để các quốc gia khác 

xây dựng dân luật. Cho đến ngày nay, 

chúng ta vẫn không thể phủ nhận tính 

mẫu mực của các qui định trong dân 

luật Pháp.  

Dân luật Pháp dành riêng thiên 

V quyển thứ 3 để qui định về chế độ tài 

sản vợ chồng. Pháp là một thành viên 

của công ước Lahaye ngày 14/3/1978 

về chế độ tài sản vợ chồng nên pháp 

luật Pháp vợ chồng lựa chọn luật áp 

dụng để điều chỉnh vấn đề hôn sản. Khi 

vợ chồng không ghi rõ là lựa chọn luật 

pháp nước ngoài để điều chỉnh vấn đề 

hôn sản thì hôn sản có thể được điều 

chỉnh bằng hợp đồng hôn nhân, nếu vợ 

chồng không lập hợp đồng hôn nhân thì 

                                           
1 Là một bộ phần của vương quốc phong kiến 
Frăng, hợp dồng hôn nhân đã là một trong 
những điều được coi là hiển nhiên trong truyền 
thống của Pháp nên việc ghi nhận nó trong bộ 
luật dân sự đầu tiên cũng là đương nhiên. 
2 Hợp đồng hôn nhần được ghi nhận tại thiên thứ 
5 quyến thứ 3 bộ luật dân sự Pháp năm 1804, 
xem  
http://www.napoleonseries.org/research/govern
ment/code/book3/c_title05.html 

chế độ tài sản vợ chồng được mặc nhiên 

điều chỉnh bằng chế độ tài sản pháp 

định. 

Chế độ tài sản pháp định ở Pháp 

là chế độ cộng đồng động sản và tạo 

sản, có rất nhiều nét tương đồng với chế 

độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt 

Nam: khối tài sản chung bao gồm những 

tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài 

sản chung, tài sản tạo dựng được trong 

thời kì hôn nhân, hoa lợi lợi tức phát sinh 

từ từ sản chung hoặc riêng trong thời kì 

hôn nhân; những đồ dùng tư trang cá 

nhân về bản chất là tài sản riêng; 

nguyên tắc những tài sản không chứng 

minh được là tài sản riêng là tài sản 

chung cũng được áp dụng. Tuy nhiên chế 

độ tài sản pháp định ở Pháp có một số 

qui định tạo nên điểm khác biệt cơ bản 

so với chế độ tài sản theo pháp luật Việt 

Nam như tài sản thay thế, tài sản là vật 

phụ của tài sản riêng. Nhìn chung theo 

pháp luật Pháp dù là chế độ tài sản pháp 

định thì so với pháp luật Việt Nam khối 

tài sản riêng vẫn có khả năng độc lập 

tương đối hơn so với các qui định của 

Việt Nam (theo xu hướng là khối tài sản 

chung sẽ hút khối tài sản riêng). 

2. Khi vợ chồng lập hợp đồng hôn 

nhân hợp pháp thì vấn đề tài sản vợ 

chồng sẽ được điều chỉnh bằng hợp đồng 

hôn nhân3. Vợ chồng tự do thỏa thuận về 

vấn đề tài sản trong hợp đồng hôn nhân 

                                           
3 Xem Điều 1387 Bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 



 Tài liệu thảo luận chuyên đề hợp đồng hôn nhân xu hướng của thời đại 
 

[Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ              ngày 25/10/2009 10

tuy nhiên nó phải tuân theo những qui 

định của pháp luật về cả nội dung và 

thủ tục. 

Về thủ tục là văn bản điều chỉnh 

chế độ tài sản vợ chồng liên quan…… 

chính vì vậy và việc lập ra, thay đổi, 

hủy bỏ nó phải được tuân theo những 

thủ tục chặt chẽ để đảm bảo sự tự 

nguyện và việc thực hiện bản hợp đồng 

hôn nhân đó.  

Lập hợp đồng hôn nhân: 

Hợp đồng hôn nhân phải do hai 

người nam nữ thỏa thuận và phải được 

lập ra trước khi kết hôn4. Về hình thức, 

nó phải được lập bằng văn bản trước 

mặt công chứng viên với sự có mặt và 

thỏa thuận chung của cả hai bên hoặc 

người được ủy quyền5. Việc này đảm 

bảo cho sự tự nguyện của các bên khi 

thỏa thuận, tránh được sự gian dối giả 

mạo hợp đồng hôn nhân. Khi lập hợp 

đồng hôn nhân công chứng viên cấp 

cho các bên giấy chứng nhận có ghi rõ 

họ tên, nơi cư trú của công chứng viên, 

tư cách và nơi ở của các bên kết hôn, 

ngày lập hợp đồng hôn nhân, trong giấy 

chứng nhận cũng phải ghi rõ là phải 

nộp giấy này cho viên chức hộ tịch 

trước khi đăng kí kết hôn6. Để đảm bảo 

quyền lợi cho người thứ ba trong giao 

dịch với vợ chồng, việc lập hợp đồng 

hôn nhân có thể được ghi trong giấy 

đăng kí kết hôn hoặc ghi rõ trong các 

văn bản giao dịch với người thứ ba nếu 

                                           
4 Xem Điều 1395 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 
5 Trong hợp đồng hôn nhân tồn tại chế định ủy 
quyền như trong hợp đồng dân sự. 
6 Điều 1394 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 

không thì với người thứ ba vợ chồng 

được coi như là kết hôn theo chế độ 

pháp lí chung7 (chế độ cộng đồng động 

sản và tạo sản).  

Việc sửa đổi hợp đồng hôn nhân:  

Sửa đổi trước khi kết hôn: việc 

sửa đổi thỏa thuận về tài sản vợ chồng 

trước khi kết hôn phải do hai người nam 

nữ thỏa thuận, việc thỏa thuận này phải 

có mặt của các bên tham gia hợp đồng 

và người được ủy quyền. Bản hợp đồng 

hôn nhân đã sửa đổi cũng phải đảm bảo 

những yêu cầu về hình thức cũng như 

đảm bảo quyền lợi cho người thứ ba như 

bản hợp đồng hôn nhân đã lập ban đầu8. 

Sửa đổi sau khi kết hôn: sau khi 

kết hôn, hợp đồng hôn nhân chỉ được 

sửa đổi sau 2 năm áp dụng, việc sửa đổi 

này phải được lập thành một văn bản có 

công chứng và có sự phê chuẩn của tòa 

án (phiên tòa phê chuẩn việc sửa đổi này 

phải có mặt các bên tham gia khế ước). 

Bản án phê chuẩn việc sửa đổi phải được 

ghi chú vào bản chính của hợp đồng hôn 

nhân sửa đổi. Để hợp đồng hôn nhân 

được sửa đổi có hiệu lực với người thứ 

ba, nó phải được ghi chú vào giấy đăng 

kí kết hôn (ba tháng trước khi thực hiện 

hợp đồng với người thú ba) hoặc việc 

thay đổi này phải được tuyên bố cho 

người thứ ba9. 

Về nội dung:  

Những chế độ tài sản vợ chồng có 

thể lựa chọn chế độ tài sản chung (có 

thể lựa chọn chế độ cộng đồng toàn sản 

                                           
7 Điều 1394 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp  
8 Điều 1396 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 
9 Điều 1397 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 
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hoặc chế độ cộng đồng động sản và tạo 

sản) và chế độ tài sản riêng (chế độ 

biệt sản, chế độ tài sản riêng tương 

đối).  

Với chế độ tài sản chung: 

Chế độ cộng đồng toàn sản: nếu 

vợ chồng thỏa thuận chọn chế độ cộng 

đồng toàn sản: tất cả tài sản của vợ 

chồng sẽ có và hiện có (bao gồm cả tài 

sản của riêng vợ hoặc chồng trước thời 

kì hôn nhân) sẽ thuộc khối tài sản qui 

định tại Điều 1404 (đồ dùng, tư trang 

cá nhân…) 

Chế độ cộng đồng động sản và 

tạo sản: về cơ bản sẽ gần giống với chế 

độ tài sản pháp định nhưng cũng có 

một số điểm khác biệt, ví dụ như: vợ 

chồng có thể thỏa thuận về việc phân 

chia tài sản không đều nhau, về việc 

trích khấu tài sản có bồi thường10… 

Với chế độ tài sản riêng:  

Chế độ biệt sản: nếu lựa chọn 

chế độ tài sản này, vợ chồng không có 

tài sản cộng đồng, mỗi bên giữ quyền 

quản lý, hưởng dụng và định đoạt đối 

với khối tài sản thuộc về mình. Mỗi bên 

vợ, chồng chịu trách nhiệm về những 

khoản nợ riêng và có nghĩa vụ đóng 

góp vào nhu cầu chung của gia đình. 

Việc thực hiện theo thoả thuận hoặc 

theo quy định của pháp luật. Trong 

quan hệ với người thứ ba vợ chồng có 

thể dùng mọi cách để chứng minh rằng 

mọi tài sản thuộc về mình11. 

                                           
10 Xem mục IV và mục V chương 2 thiên thứ V 
bộ luật dân sự cộng hòa Pháp  
11 Điều 1538 bộ luật dân sự cộng hòa Pháp 

Chế độ tài sản riêng tương đối: 

Đây được coi là một chế độ tài sản hỗn 

hợp: tách riêng tài sản trong thời kỳ hôn 

nhân và cộng đồng tài sản khi chấm dứt 

hôn nhân. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ 

chồng thực hiện chế độ tách riêng tài 

sản, mỗi bên giữ một phần tài sản riêng 

và quyền quản lý, hưởng dụng và định 

đoạt. Vợ, chồng có trách nhiệm thực hiện 

những nghĩa vụ riêng bằng tài sản riêng 

của mình. Tuy nhiên, khi chấm dứt hôn 

nhân, mỗi bên được hưởng một nửa 

những tài sản được tạo ra trong thời kỳ 

hôn nhân mà hiện còn.  

Ngoài những qui định chung về 

thủ tục và nội dung của hợp đồng hôn 

nhân, hợp đồng hôn nhân dành cho các 

cặp vợ chồng có một trong hai người 

hoặc cả hai người là thương nhân lại có 

những yêu cầu đòi hỏi khác do đặc thù 

của việc sản xuất kinh doanh12. 

3. Hợp đồng hôn nhân tại Pháp 

được qui định rất chặt chẽ về cả nội 

dung và thủ tục để đảm bảo cho lợi ích 

của vợ chồng của người thứ ba và trật tự 

của xã hội. Nếu nghiên cứu pháp luật về 

hợp đồng hôn nhân mà không tìm hiểu 

về chế định hợp đồng hôn nhân tại Pháp 

thì là điều vô cùng thiếu sót.  

                                           
12 Về vấn đề này, xem thêm tại Th.S Bùi Minh 
Hồng, quan hệ về tài sản của vợ chồng trong hoạt 
động hợp tác sản xuất, kinh doanh theo pháp luật 
của Cộng hòa Pháp, Đề tài khoa học cấp trường: 
Tài sản của vợ chồng trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh (chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn 
Phương Lan), năm 2008 
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN TẠI HOA KÌ 

Bàn Thị Mai – HC31A 

 

1.Đặt vấn đề 

Hiện nay, với nhịp sống nhanh, 

hiện đại, rất nhiều người thành công 

trên con đường sự nghiệp, họ có nhiều 

tiền; họ có nhiều tài sản; họ được thừa 

kế một khối tài sản “kếch xù” từ bố 

mẹ…Khi họ yêu một ai đó và mong 

muốn được kết hôn với người mình yêu, 

điều cuối cùng trong đầu họ nghĩ đến là 

một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đón 

họ. Nhưng khi cuộc sống vợ chồng 

không hạnh phúc thì sao? Khi đó, ly 

hôn sẽ xảy ra và để thuê một luật sư 

tham gia vào việc giải quyết ly hôn thì 

rất tốn kém. Để vừa tránh nối đau về 

tình cảm, vừa đỡ tốn kém trong vụ ly 

hôn thì tại sao họ lại không nghĩ đến 

việc lập một hợp đồng trước khi họ kết 

hôn? Bởi vì đó là những thỏa thuận đã 

được hai bên ký trước khi kết hôn, 

trong đó quy định rõ về cách thức chia 

tài sản của hai người khi ly hôn. 

Hợp đồng hôn nhân có thể coi là 

một giải pháp hữu ích cho những người 

nào muốn “bảo toàn” tài sản của mình 

khi kết hôn. Hợp đồng hôn nhân đã 

được nhiều nước trên thế giới công 

nhận hiệu lực và cho thi hành  như Anh, 

Pháp, Đức, Mỹ…Bài viết này xoay quanh 

vấn đề hợp đồng hôn nhân ở Mỹ và 

điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng 

hôn nhân. 

2. Sơ lược lịch sử phát triển của hợp 

đồng hôn nhân ở Mỹ. 

Theo truyền thống thì hợp đồng hôn 

nhân không có hiệu lực về mặt pháp lý, 

bởi vì các thẩm phán cho rằng làm hợp 

đồng hôn nhân đồng nghĩa với việc 

khuyến khích việc ly hôn, và như vậy là 

trái với quy định của pháp luật công. Ta 

có thể thấy điều đó qua một số ví dụ 

sau:1 

 Trong vụ án ly hôn giữa 

Wyant và Lesher ở bang Pennsylvania 

vào năm 1854, Quan điểm của thẩm 

phán về hợp đồng hôn nhân này như 

sau: Mặc dù đây là hợp đồng hôn nhân 

do các bên lập, có sự thống nhất ý chí 

của hai bên nhưng bị coi là trái pháp luật 

vì trong hợp đồng này đề cập đến vấn đề 

không chung sống với nhau trong tương 

lai; có xu hướng làm tăng thêm mối hận 

thù giữa hai vợ chồng. Theo thẩm phán, 

hợp đồng đó quy định cho phép người vợ 

cư xử không phải tuân theo một khuôn 

phép nào và người vợ sẽ được tự do nếu 

người vợ ngoại tình chứ không bắt người 

vợ phải thực hiện những nghĩa vụ nghiã 

vụ nghiêm khắc của hợp đồng hôn nhân. 

Như vậy, trong trường hợp này rõ 

ràng thẩm phán về một phương diện nào 

đó ủng hộ hợp đồng hôn nhân nhưng 

việc ghi chép  lại vụ án không thể hiện 

                                           
1 Xem “Prenuptial and Postnuptial contract Law in 
the USA”, Copyright 2003 by Ronald B. Standler, 
trang 8 – 9 
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điều đó, mà cho rằng hợp đồng hôn 

nhân trái với quy định của pháp luật. 

 Trong vụ ly hôn giữa Cohn 

và Cohn ở bang Massachusetts năm 

1956, Tòa án cho rằng: Những quy định 

trong hợp đồng hôn nhân này dường 

như được chuẩn bị rất kỹ lưỡng phù hợp 

với quy định của Pháp luật bang 

Massachusets nhưng lại chứa đựng một 

số yếu tố khiến cho việc ly hôn nhanh 

chóng hơn và điều này trái với quy định 

trong chính sách công. Do đó, hợp đồng 

này vô hiệu. 

Trên đây là hai ví dụ điển hình về 

việc hợp đồng hôn nhân ở Mỹ trước đây 

chưa được pháp luật công nhận. Liệu 

rằng sau này nó có được công nhận 

hiệu lực pháp lý hay không? Và lí do gì 

khiến cho hợp đồng hôn nhân không 

được công nhận về mặt pháp lý? 

Năm 1979, Tòa phúc thẩm ở bang 

Missouri giải thích về việc tại sao các 

thẩm phán trước đây lại cho rằng hợp 

đồng hôn nhân trái với chính sách 

công:   

Trong những trường hợp này, những 

lý do chính khiến cho chúng không có 

hiệu lực là: (i) hợp đồng bôi nhọ và 

không phù hợp với tình trạng hôn nhân 

hiện tại; (ii) thỏa thuận trong hợp đồng 

có xu hướng tạo điều kiện thuận lợi và 

là nguyên nhân dẫn đến ly hôn; (iii) 

trong hợp đồng người chồng từ chối 

hoặc hạn chế đến mức tối thiểu tiền cấp 

dưỡng cho vợ có thể là nguyên nhân 

khiến người vợ phải sống nhờ trợ cấp 

xã hội. Lý do thứ ba có vẻ hợp lý nhất vì 

theo như ghi chép của tòa án tối cao 

bang Louisiana thì  “từ chối cấp dưỡng 

dẫn đến một bên không có khả năng độc 

lập về kinh tế và cuộc sống của những 

người này sẽ tồi tệ hơn trước khi họ kết 

hôn. Rõ ràng là việc vĩnh viễn từ chối cấp 

dưỡng không tước đi khả năng tự nuôi 

bản thân của người chồng hoặc người 

vợ”2. 

Trong những vụ án khác, thẩm phán 

xử rằng khi kết hôn thì quyền và nghĩa 

vụ của vợ và chồng là như nhau, các bên 

không thể thay đổi những quyền và 

nghĩa vụ này trong hợp đồng. Nếu thay 

đổi thì hợp đồng coi như vô hiệu3. 

Trong suốt những năm 1970 và năm 

1980, có hai xu hướng phát triển hợp 

đồng hôn nhân đồng thời dẫn đến cơ 

quan lập pháp và tòa án phải thay đổi 

luật và bắt đầu công nhận hiệu lực của 

hợp đồng hôn nhân trong những trường 

hợp sau:4 

o Công nhận ly hôn trở thành 

phổ biến ở Mỹ 

o Thay đổi đạo luật cho phép ly 

hôn vì bất cứ lý do nào 

                                           
2 Kết luận của Tòa án trong vụ ly hôn giữa 
McAlpine và McAlpine ở Louisian năm 1996 
3Ví dụ như vào năm 1930, ở bang Colorado (Mỹ) 
có vụ chia di sản của Duncan. Hợp đồng hôn nhân 
thực sự là một phương sách độc trong việc tránh 
áp dụng quy định của pháp luật liên quan đến hôn 
nhân như quyền tài sản, ly hôn và điều này rõ 
ràng là trái với quy định của luật công. 
4 Nhiều quyết định của Tòa án có ý nghĩa đối với 
việc công nhận hiệu lực của hợp đồng hôn nhân 
như vụ ly hôn số 143 So.2d17giữa Del Vecchio và 
Del Vecchio ở bang Florida năm 1962;  vụ ly hôn 
số 234 A.2d 865 giữa Hartz và Hartz ở bang 
Maryland năm 1967… 
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Rất nhiều tòa án đã có những 

bước tiến quan trọng trong việc cho 

phép mọi người tự do làm hợp đồng 

hôn nhân, cho họ tự quyết định đời 

sống của họ thay vì áp đặt một mẫu 

hợp đồng hôn nhân thống nhất áp dụng 

cho tất cả mọi người. Và công nhận 

hiệu lực của những hợp đồng hôn nhân 

nào có thể khuyến khích những người 

không muốn kết hôn kết hôn5.  

Tòa án tối cao bang Colorado cho 

rằng: chính quyền bang Colorado rất 

quan tâm đến hôn nhân và quan hệ 

hôn nhân ít mang tính hình thức hơn, 

hôn nhân tồn tại không phải vì lí do 

kinh tế. Một điều không thể phủ nhận là 

nhiều cuộc hôn nhân sẽ không xảy ra 

nếu hợp đồng hôn nhân không có hiệu 

lực pháp lý6. Điều này là hơp lý vì kết 

hôn có xu hướng tăng và rất nhiều 

người không chỉ kết hôn một lần trong 

đời mà họ có thể kết hôn nhiều lần. 

Như vậy, cả trong xã hội và trong chính 

sách của cơ quan tư pháp đều công 

nhận hiệu lực của hợp đồng hôn nhân. 

Ly hôn giống như là kết quả của cuộc 

hôn nhân, chúng ta thấy không có lý do 

hợp lý hoặc lý do ép buộc tại sao các cơ 

quan chính quyền lại không giao cho 

hai người chuẩn bị kết hôn tự thỏa 

thuận giải quyết vấn đề tài chính của 

họ. Đây là lý do vì sao hợp đồng hôn 

nhân được thừa nhận đến ngày nay. 

                                           
5 (Trích phán quyết của tòa án trong vụ ly hôn 
số 653 P.2d 728 giữa Newman và Newman ở 
bang Colorado năm 1982) 

3.Điều kiện để một hợp đồng hôn nhân 

có hiệu lực. 

Ở Mỹ, hợp đồng hôn nhân được công 

nhận ở tất cả 50 bang6. Tòa án ở mỗi 

bang quy định những điều kiện khác 

nhau để một hợp đồng hôn nhân có hiệu 

lực pháp luật hoặc được cưỡng chế thi 

hành. Thông thường, một hợp đồng hôn 

nhân ở Mỹ có hiệu lực pháp luật khi đáp 

ứng đủ những yếu tố sau:7 

1) Phải được lập thành văn bản 

(hợp đồng hôn nhân bằng miệng luôn bị 

cấm) và có đầy đủ chữ ký của hai bên. 

2) Phải được lập một cách tự 

nguyện, không có sự ép buộc hay lừa 

dối. 

3) Hai bên phải khai trung thực tất 

cả tài sản mà hai bên có được và thu 

nhập của mỗi bên tại thời điểm lập hợp 

đồng (ví dụ như không được xuyên tạc, 

bóp méo sự thật hoặc trình bày không rõ 

ràng…) 

4) Nội dung hợp đồng phải công 

bằng, hợp lý và có thể thực hiện được. 

5)  Phải do hai bên cùng thực hiện 

theo phương thức mà hai bên đã thỏa 

thuận trước khi đưa đi công chứng. 

Ngoài những yếu tố trên, một vài tòa 

án cho rằng, các bên có thể từ chối nghĩa 

vụ cấp dưỡng một cách hợp pháp nếu 

các bên biết và hiểu những gì họ đang 

làm tại thời điểm ký hợp đồng. Yêu cầu 

này được chấp nhận nếu các bên có luật 

                                           
6http://en.wikipedia.org/wiki/Prenuptial_agreeme
nt 
7 Xem “Prenuptial and Postnuptial contract Law in 
the USA” , copyright 2003 by Ronald B. Standler. 
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sư đại diện giải thích các quy định của 

pháp luật cho họ, hoặc thậm chí các 

bên có thể ký hợp đồng theo ý họ mà 

không theo sự tư vấn của luật sư.  

Một số thẩm phán cho rằng những 

yêu cầu trên thông thường có trong luật 

hợp đồng được áp dụng đối với tất cả 

các loại hợp đồng chứ không phải chỉ 

riêng hợp đồng hôn nhân. Những thẩm 

phán này đã đúng vì những quy định 

trên được tìm thấy trong “ 

(Restatements of Contracts). 

Với mong muốn giải quyết vấn đề 

kinh tế được thuận lợi khi ly hôn, tòa án 

công nhận hiệu lực của hợp đồng hôn 

nhân ở hầu hết tất cả các bang. Tuy 

nhiên trong một số trường hợp tòa án 

không công nhận thỏa thuận của 2 bên. 

Ví dụ như vào năm 2007, tòa phúc 

thẩm ở New Jersey đã không công nhận 

một điều trong hợp đồng hôn nhân liên 

quan đến quyền từ chối nhận di sản của 

người chồng. Tòa án ở New Jesrey 

tuyên bố rằng khi các bên thực hiện 

hợp đồng hôn nhân, họ không thể biết 

trước rằng tài sản của người chồng sẽ 

tăng lên sau cuộc hôn nhân. 

Ở California, ảnh hưởng của hợp 

đồng hôn nhân là rất lớn. Mỗi người vợ 

hoặc chồng có thể từ chối quyền nhận 

tài sản từ khối tài sản chung. HĐHN có 

thể giới hạn mức cấp dưỡng cho vợ 

hoặc cho chồng (dù mức này là không 

hợp lý và có thể sẽ không được tòa án 

chấp nhận nếu khi ly hôn các bên yêu 

cầu tòa án giải quyết). Tòa án ở bang 

California không cho phép các bên áp 

dụng hình phạt trong hợp đồng đối với 

vợ hoặc chồng nếu không chung thủy. 

Tòa án sẽ không chấp nhận những yêu 

cầu như ai sẽ rửa bát hoặc ai sẽ là người 

đưa đón con đến trường… 

Không giống như luật hợp đồng, 

trong hợp đồng hôn nhân không yêu cầu 

có lý do, mặc dù một số tòa án thường 

hay quan tâm đến điều này khi xử một 

vụ án nào đó. Thông qua hợp đồng hôn 

nhân, các đôi vợ chồng có thể từ chối 

quyền được hưởng tài sản, đặc quyền 

hoặc thừa kế cũng như có thể lựa chọn 

chia tài sản cho bên kia hay không. 

Ở một số bang của nước Mỹ, các 

bên có thể đưa “sunset provision”8 vào 

trong hợp đồng hôn nhân, theo đó, hợp 

đồng sẽ tự động vô hiệu sau khi đứa con 

đầu tiên chào đời trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác. Một số bang khác, 

sau khi hai vợ chồng kết hôn được một 

số năm nhất định thì hợp đồng sẽ vô 

hiệu. Ở những bang áp dụng Đạo luật 

thống nhất về hợp đồng hôn nhân 

(Uniform Premarital Agreement Act - 

UPAA) thì hiệu lực của hợp đồng không 

được quy định, nhưng các bên có thể tự 

quy định điều này9. 

Như vậy, tất cả các bang của Mỹ đều có 

những quy định riêng về hợp đồng hôn 

                                           
8Trong các đạo luật hoặc quyết định thì “Sunset 
provision” hay còn gọi là “sunset clause” là một 
điều khoản quy định về việc chấm dứt hoặc bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ luật đó sau một thời gian 
đã định trước. 
9 Lưu ý rằng hợp đồng hôn nhân ở các bang sử 
dụng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ được sử dụng 
trong UPAA. 
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nhân nhưng nhìn chung đều thống nhất 

về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.  

Còn luật áp dụng khi họ lập hợp đồng 

hôn nhân thì sao? Theo quy định, các 

bên có thể lựa chọn luật ở bang nơi họ 

đăng ký kết hôn quy định về việc giải 

thích điều khoản trong hợp đồng và 

phân chia tài sản khi ly hôn. Trường 

hợp trong hợp đồng không có điều 

khoản quy định luật áp dụng thì sẽ áp 

dụng luật nơi hai người ly hôn (không 

phải là luật ở nơi hai người đã đăng ký 

kết hôn mà quyết định các vấn đề liên 

quan đến tài sản và nơi sinh sống của 

hai người).  

Một trong những tranh chấp phổ 

biến nhất phát sinh giữa các cặp vợ 

chồng là liên quan đến vấn đề tiền bạc. 

Nếu mỗi bên vợ hoặc chồng có nguồn 

thu nhập ổn định, để tránh những tranh 

chấp về tài chính xảy ra giữa họ thì các 

bên có thể lập một hợp đồng hôn nhân, 

theo đó, tài chính của hai bên sẽ được 

tách bạch theo thỏa thuận của hai bên 

mà tránh được mâu thuẫn với nhau. 

Như vậy, ở Mỹ hợp đồng hôn 

nhân được pháp luật thừa nhận và cho 

thi hành như những luật khác. Quyền 

và nghĩa vụ của các bên trong hợp 

đồng được pháp luật bảo vệ và cưỡng 

chế thi hành nếu hợp đồng đó thỏa mãn 

điều kiện có hiệu lực theo quy định của 

pháp luật. Đối chiếu với điều kiện và 

hoàn cảnh ở Việt Nam, liệu có nên cho 

phép làm hợp đồng hôn nhân trước khi 

kết hôn hay không? Rất mong nhận 

được ý kiến phản hồi từ phía các bạn. Hy 

vọng bài viết đã mang đến cho các bạn 

đôi điều thú vị và có cách nhìn mới về 

hợp đồng hôn nhân. 

* * * 

 
 

=> Tiếp theo trang 19 

Qua nghiên cứu về hợp đồng hôn 

nhân ở Thái Lan, chúng ta có thêm 

những hiểu biết nhất định về hợp 

đồng hôn nhân nói chung và những 

đăc điểm của hợp đồng hôn nhân ở 

Thái Lan nói riêng. Từ sự hiểu biết đó, 

ta có thêm một góc nhìn mới về hợp 

đồng hôn nhân với những ưu điểm 

của nó là không thể phủ nhận và vấn 

đề nên hay không nên công nhận hợp 

đồng hôn nhân ở Việt Nam chắc chắn 

sẽ vẫn còn là chủ đề nóng hổi được 

nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu 

pháp luật cũng như tất cả những 

người quan tâm tới vấn đề này bàn 

luận sôi nổi trong nhiều diễn đàn, hội 

thảo%. 
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN Ở THÁI LAN 

                                                  Hoàng Khánh Phương - DS31A 

 

Ở Việt Nam hiện nay, hợp đồng 

hôn nhân (prenuptial agreement hay 

antenuptial agreement) không được 

pháp luật công nhận, xuất phát từ sự 

phủ nhận quan điểm cho rằng hôn nhân 

là một hợp đồng và do truyền thống 

trọng tình trọng nghĩa, đề cao tình cảm 

vợ chồng, tình cảm gia đình của dân 

tộc. Tuy vậy ở nhiều nước như Pháp, 

Brazil, Thái Lan,… hợp đồng hôn nhân 

lại được khuyến khích giao kết1 vì trên 

thực tế, hợp đồng hôn nhân có những 

ưu điểm không thể phủ nhận. Thái Lan 

là một trong những nước ở Châu Á mà 

pháp luật quốc gia thừa nhận tính hợp 

pháp của hợp đồng hôn nhân. Thực tế 

cho thấy ngày nay, các hợp đồng hôn 

nhân ở Thái Lan đang được sử dụng 

ngày càng phổ biến để tạo ra một sự 

bảo đảm chắc chắn về tương lai tài 

chính của các bên vợ chồng khi tiến tới 

hôn nhân. 

Dưới đây xin trình bày một số 

nghiên cứu về hợp đồng hôn nhân ở 

Thái Lan. 

1. Ở Thái Lan, các hợp đồng hôn 

nhân phải tuân theo quy định của Bộ 

luật Dân sự và thương mại Thái Lan.  

Bộ luật Dân sự và Thương mại 

Thái Lan, Chương IV từ Điều 1465 đến 

Điều 1493 đã tạo cơ sở pháp lí cho việc 

                                           
1 Xem: Điều 1387 Bộ luật Dân sự Pháp, Điều 
256 Chương II Bộ luật Dân sự Brazil, Điều 1465 
Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan. 

thừa nhận sự tồn tại của hợp đồng hôn 

nhân ở Thái Lan. 

Theo Điều 1465 Bộ luật Dân sự và 

Thương mại Thái Lan2, hai bên vợ chồng 

có quyền lập một hợp đồng trước hôn 

nhân quy định về quan hệ tài sản giữa 

họ. Tuy nhiên, Điều 1465 cũng chỉ rõ: 

bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng 

hôn nhân mà không phù hợp với trật tự 

công cộng và đạo đức xã hội thì sẽ bị vô 

hiệu. 

Các hợp đồng hôn nhân chỉ có giá 

trị khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật 

định. Tuy nhiên, hợp đồng hôn nhân 

không phải là một quy định bắt buộc đối 

với các cặp vợ chồng người Thái khi kết 

hôn. Họ có thể thỏa thuận với nhau về 

việc thiết lập hay không thiết lập một 

hợp đồng hôn nhân. 

Đối với những cặp vợ chồng không 

lập hợp đồng hôn nhân, pháp luật Thái 

Lan quy định sẽ áp dụng các quy định tại 

chương IV Bộ luật Dân sự và Thương mại 

Thái Lan để giải quyết các tranh chấp có 

thể phát sinh từ hôn nhân.  

2. Mục đích chính của một hợp 

đồng hôn nhân là liệt kê các tài sản và 

các khoản nợ có trước thời kì hôn nhân 

của mỗi bên để tránh các tranh chấp về 

quyền sở hữu tài sản cũng như nghĩa vụ 

trả nợ trong trường hợp li hôn, từ đó tạo 

                                           
2 Xem Điều 1465 Bộ luật Dân sự và Thương mại 
Thái Lan, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 
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cơ sở để bảo vệ tài sản riêng của cá 

nhân. Việc thiết lập một hợp đồng hôn 

nhân là an toàn hơn cho những người 

có tài sản lớn muốn kiểm soát việc chia 

tài sản khi li hôn hay cả cho những 

người chỉ đơn thuần là lo lắng về tương 

lai tài chính của mình. Các hợp đồng 

hôn nhân là cần thiết để thiết lập một 

kế hoạch tài chính có thể được quản lí 

trong suốt thời kì hôn nhân, hay vào lúc 

hôn nhân tan vỡ.  

Hơn nữa, khi kết hôn với một ai 

đó, cần thiết phải có một hợp đồng hôn 

nhân để đảm bảo rằng cả hai bên vợ 

chồng sẽ có những nghĩa vụ, trách 

nhiệm nhất định để hạn chế việc phát 

sinh các mâu thuẫn, tranh chấp không 

đáng có.  

Hợp đồng hôn nhân không chỉ là 

một công cụ bảo vệ tài sản hữu hiệu, 

nó còn là một cách thức rất dễ dàng để 

kiểm tra xem hôn nhân có dựa trên cơ 

sở của tình yêu không hay là mối quan 

tâm chính của các bên khi tiến tới hôn 

nhân chỉ là các khoản lợi ích về tài 

chính mà thôi. 

3. Hình thức, thời điểm giao kết 

của một hợp đồng hôn nhân. 

 Ở Thái Lan, để một hợp đồng 

hôn nhân có hiệu lực pháp luật, hợp 

đồng phải được đăng kí vào thời điểm 

đăng kí kết hôn tại cơ quan nhà nước 

địa phương có thẩm quyền (Amphur). 

Hợp đồng hôn nhân phải được lập thành 

văn bản bởi hai bên vợ chồng trước khi 

kết hôn. Đồng thời, để có hiệu lực thì 

nó phải được kí kết bởi cả hai vợ chồng 

và trước sự chứng kiến của ít nhất hai 

người làm chứng.  

Điều 1466 Bộ luật Dân sự và 

Thương mại Thái Lan3 quy định: Một hợp 

đồng hôn nhân sẽ bị vô hiệu nếu không 

được đưa vào đăng kí kết hôn ở thời 

điểm đăng kí kết hôn hoặc hợp đồng 

không được lập thành văn bản, không 

được kí bởi cả hai bên vợ chồng với ít 

nhất là hai người làm chứng. 

Hợp đồng hôn nhân sẽ được ghi 

nhận trên giấy chứng nhận kết hôn khi 

việc kết hôn chính thức được diễn ra tại 

trụ sở cơ quan chính quyền. 

Các hợp đồng hôn nhân có thể 

được lập thành một bản riêng đính kèm 

đăng kí kết hôn hoặc được lập thành một 

điều khoản trong đăng kí kết hôn. Đây là 

điều hơi khác biệt so với các hợp đồng 

hôn nhân ở Hoa Kì. Theo pháp luật của 

các bang ở Hoa Kì, hợp đồng hôn nhân 

chỉ đơn giản là được kí trước thời điểm 

kết hôn và nó hơi tách biệt khỏi sự 

chứng nhận kết hôn. 

Hợp đồng hôn nhân giữa một công 

dân nước ngoài và một công dân Thái 

Lan sẽ được soạn thảo bằng cả hai ngôn 

ngữ: ngôn ngữ của nước mà người chồng 

(vợ) nước ngoài là công dân và tiếng 

Thái và hợp đồng hôn nhân đó sẽ có hiệu 

lực pháp luật ở cả hai quốc gia. 

4. Nội dung của hợp đồng hôn 

nhân: 

                                           
3 Xem Điều 1466 Bộ luật Dân sự  và thương mại 
Thái Lan, sđd. 
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Một hợp đồng hôn nhân thường 

liệt kê tất cả các tài sản thuộc sở hữu 

của mỗi bên vợ chồng cũng như các 

khoản nợ riêng của mỗi người. Đồng 

thời, hợp đồng hôn nhân cũng chỉ rõ 

các quyền sở hữu tài sản của mỗi người 

sau khi kết hôn.  

Theo pháp luật Thái Lan, một 

hợp đồng hôn nhân có thể xác định các 

tài sản liên quan và phân chia chúng 

thành hai loại: cộng đồng tài sản và 

biệt sản (tài sản chung và tài sản 

riêng). Hợp đồng hôn nhân cũng có thể 

xác định cách thức quản lí tài chính 

trong suốt thời kì hôn nhân. 

Các hợp đồng hôn nhân phải 

được thiết lập với các điều khoản là 

công bằng, bình đẳng với cả hai bên vợ 

chồng, nếu không hợp đồng hôn nhân 

đó có thể bị coi là vô hiệu. 

Thông thường, một hợp đồng hôn 

nhân sẽ vô hiệu trong trường hợp 

không quy định việc cấp dưỡng cho vợ 

(chồng) hay con cái trong trường hợp li 

hôn khi có những vấn đề sẽ được quyết 

định trong quá trình giải quyết tranh 

chấp tại tòa án. 

Theo luật pháp Thái Lan, thông 

thường tài sản thừa kế nhận được sau 

khi kết hôn không thuộc tài sản hôn 

nhân, nhưng nếu một điều khoản trong 

hợp đồng hôn nhân có quy định một 

cách hợp lí thì tài sản thừa kế sẽ thuộc 

tài sản hôn nhân. 

Các điều khoản trong hợp đồng 

hôn nhân sẽ không có hiệu lực nếu nó 

không quan tâm đến quyền của người 

thứ ba có thiện ý bất kể hợp đồng có bị 

thay đổi hay bị huỷ bỏ theo quyết định 

của Toà án hay không (Điều 1468 Bộ 

luật Dân sự và thương mại Thái Lan4). 

4. Hiệu lực của hợp đồng hôn 

nhân: 

Các hợp đồng hôn nhân khi được 

chuẩn bị một cách đầy đủ, chính xác 

được coi là có hiệu lực trong cả các hệ 

thống pháp luật khác ngoài Thái Lan mặc 

dù tranh chấp là một quá trình phức tạp 

không thể dự đoán và luật pháp của các 

nước khác nhau có thể có những quy 

định về cùng một vấn đề không giống 

nhau.  

Sau khi kết hôn, các hợp đồng hôn 

nhân không thể được thay đổi, ngoại trừ 

khi có sự cho phép của Tòa án. Khi Tòa 

án ra quyết định thay đổi hợp đồng hôn 

nhân thì Toà án sẽ có trách nhiệm thông 

báo với cơ quan đã tiến hành đăng kí kết 

hôn để ghi nhận sự thay đổi đó vào đăng 

kí kết hôn (Điều 1467 Bộ luật Dân sự và 

Thương mại Thái Lan5). 

(xem tiếp tại trang 16) 

 

                                           
4 Xem Điều 1468 Bộ luật Dân sự và thương mại 
Thái Lan, sđd. 
5 Xem Điều 1467 Bộ luật Dân sự và thương mại 
Thái Lan, sđd. 
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 

NHÌN NHẬN DƯỚI GÓC NHÌN TƯ TƯỞNG VÀ THỰC TẠI 

                                                            Trần Duy Kiên – HC31A 

 

Điều 388 Bộ luật dân sự 2005 

nước CHXHCN  Việt Nam quy định khái 

niệm hợp đồng dân sự. Theo đó, hợp 

đồng dân sự là  sự thỏa thuận của các 

bên về việc xác lập, thay đổi, hoặc 

chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. 

Như vậy, hợp đồng được hình thành 

trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận của 

các bên tham gia trong khuôn khổ 

những nội dung không trái với các quy 

định của pháp luật.  

Hiện nay, hợp đồng ngày càng 

được sử dụng phổ biến như một sự bảo 

vệ quyền và lợi ích của các bên khi 

tham gia quan hệ xã hội. Trong xã hội 

bao hàm nhiều mối quan hệ, tương ứng 

với nó cũng có rất nhiều loại hợp đồng 

như: Hợp đồng dân sự xã hội, hợp đồng 

kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng 

sở hữu trí tuệ, hợp đồng mua bán… Tuy 

nhiên, “ hợp đồng hôn nhân” ở Việt 

nam dường như vẫn còn là một cụm từ 

lạ lẫm. Một khái niệm xa lạ tưởng 

chừng chỉ nhắc đến như một trò đùa. 

Thực tế, hợp đồng hôn nhân đã được sử 

dụng và có xu thế bùng nổ ở nhiều 

quốc gia trên thế giới như Hoa kì, Ả Rập 

xê út, Thái Lan… 

1. Vậy, có thể hiểu như thế nào về 

hợp đồng hôn nhân? 

Hợp đồng hôn nhân là sự thỏa 

thuận của hai người vợ và chồng. Khi kết 

hôn, ngoài việc đăng ký kết hôn để xác 

lập việc hôn nhân trước pháp luật, họ 

còn thỏa thuận và lập ra một bản hợp 

đồng, trong đó bao gồm những thỏa 

thuận quy định cụ thế về quyền và nghĩa 

vụ của các bên trong suốt thời kỳ chung 

sống. Ngoài ra, còn có những điều khoản 

quan trọng thỏa thuận về cách giải quyết 

khi hai bên không thể tiếp tục sống bên 

nhau và đi đến ly hôn. 

Một sự dự liệu và vạch định kế 

hoạch cho một cuộc sống chung, việc đó 

có thể làm cho cuộc sống hôn nhân trở 

nên dễ dàng hơn và tránh được những 

xung đột trong quan hệ vợ chồng. Sự 

phân định đó có thể là:  

 Nên hay không nên khai thuế lợi 

tức chung với nhau hoặc xếp đặt lợi tức 

hay các mục khai giảm nếu muốn khai 

thuế cá nhân riêng biệt. 

 Ai phải lo trả các hóa đơn trong 

gia đình và trả làm sao? 

 Có nên đứng tên chung trong các 

trương mục ngân hàng không? Và nếu có 

thì ai là người đứng tên quản lý những 

trương mục đó? 

 Thỏa thuận với nhau về những dự 

định mua sắm rõ rệt thí dụ như cùng 
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đứng chung mua nhà hay lập kinh 

doanh thương mại. 

 Lề lối thanh toán các thẻ tín 

dụng, thí dụ như có nên dùng mỗi loại 

thẻ cho mỗi món chi dụng khác nhau; 

cách kết toán các mục mua bằng thẻ và 

thanh toán hàng tháng như thế nào. 

 Thỏa thuận dành dụm tiền tiết 

kiệm hàng tháng. 

 Thỏa thuận giúp nhau trau dồi 

học vấn theo học thêm trên đại học 

hoặc các trường chuyên nghiệp. 

 Thỏa thuận xếp đặt cấp dưỡng 

cho vợ hay chồng còn lại sau khi mình 

qua đời, thí dụ như lập dự trù tài sản, di 

chúc, hay mua bảo hiểm nhân thọ. 

 Thỏa thuận lề lối giải quyết bất 

đồng có thể xảy ra trong tương lai - Thí 

dụ cùng đồng ý mướn người đứng ra 

hòa giải hoặc mướn trọng tài tư đứng ra 

phân xử nếu có tranh chấp. 

 Và đặc biệt là việc phân chia 

quyền lợi, tài sản, phân chia quyền nuôi 

con…  khi ly hôn xảy ra là những thỏa 

thuận khó có thể thiếu trong một bản 

hợp đồng hôn nhân. 

Không thể phủ định tác dụng hiện 

thực của một bản hợp đồng hôn nhân. 

Thực tế là nó có thể hạn chế phát sinh 

những mâu thuẫn vợ chồng, và trường 

hợp nếu có lý hôn xảy ra, bản hợp đồng 

hôn nhân cũng làm giảm đi rất nhiều 

công việc giải quyết cho Tòa án. 

2.Hiểu rõ hơn về bản chất của hợp 

đồng hôn nhân, cũng nên nhìn lại một 

vấn đề cốt lõi rằng: vậy, bản chất của 

hôn nhân là gì? 

Tình yêu có thể đến do một sự tình 

cờ nhưng hạnh phúc gia đình không phải 

ngẫu nhiên mà có. Hôn nhân không chỉ 

là yêu mà còn là sự lựa chọn.  Hôn nhân 

được vun đắp, xây dựng một cách có ý 

thức, có kế hoạch trên cơ sở những cái 

có thực. Hôn nhân gắn bó hai con người 

không chỉ bằng tình yêu mà còn bởi 

trách nhiệm gia đình. Hôn nhân được coi 

như cái đích của một tình yêu chân chính 

và hai con người khi quyết định đi đến 

hôn nhân tức là họ đã lựa chọn nhau là 

người bạn cùng đi hết cuộc đời. Cái chân 

lý đời đời được đặt ra cho một cuộc hôn 

nhân đích thực là hai người sẽ cùng sống 

trọn đời, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi 

buồn, cùng sướng, cùng khổ. Đặc biệt, 

một lẽ hiển nhiên là khi kí kết một hợp 

đồng, người tham gia luôn muốn có được 

những lợi ích cao nhất. Và vấn đề quyền 

lợi lúc đó được đặt lên hàng đầu. Vậy, 

phải chăng, một bản hợp đồng dự trù 

những công việc phải làm, những quyền 

lợi được hưởng, hay việc có kế hoạch cụ 

thể phòng trừ cho một cuộc chia tay sẽ 

làm mất bản chất đó của hôn nhân? 

Nhìn nhận từ quan điểm tư tưởng 

truyền thống, khó có thể chấp nhận hợp 

đồng hôn nhân có đi kèm một bản hợp 

đồng như vậy. Gia đình là nên tảng của 

xã hội. Gia đình là nơi ta sống trong tình 

yêu thương, sự đoàn kết, tinh thần trách 

nhiệm và sự trưởng thành. Khi xây dựng 

nên một gia đình, cũng đồng nghĩa với 
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việc xác lập hôn nhân trước pháp luật, 

hai người tham gia đã có một sự lựa 

chọn, một sự lựa chọn về người bên 

mình dài lâu. Cuộc sống gia đình không 

chỉ là hệ quả tất yếu của một tình yêu 

đích thực, đó còn là khát vọng của con 

người, khát vọng từ sự trưởng thành, 

tình yêu thương và trách nhiệm. Ly hôn 

trong hôn nhân được coi như một kết 

cục tệ, một điều tối kị. Đó là sự tan vỡ, 

đó là thất bại.  

3.Và như vậy, liệu rằng có thể 

chấp nhận việc sắp đặt trước ai phải 

làm gì, được những gì, hay việc dự liệu 

cho một sự kết thúc ngay từ khi bắt 

đầu lại có thể được dễ dàng chấp nhận? 

Thực tế cho thấy, mọi cuộc hôn 

nhân, ngay cả những cuộc hôn nhân 

được xem là viên mãn nhất, cũng có 

những giai đoạn thăng trầm. Hoàn toàn 

không thực tế khi sống chung cùng một 

mái nhà với một người khác mình trong 

một khoảng thời gian dài mà không có 

va chạm hay mâu thuẫn gì. Các cặp vợ 

chồng hạnh phúc đều hiểu rằng mâu 

thuẫn luôn tồn tại trong hôn nhân. Và 

thực tế là không phải mâu thuẫn nào 

cũng có thể được dung hòa. Đó là lý do 

dẫn đến đa số các cuộc ly hôn. Ở đây, 

hợp đồng hôn nhân dường như đạt 

được giá trị thực sự của nó. Và những 

con người đã bước ra từ những cuộc 

hôn nhân như thế, lại đánh giá hoàn 

toàn tích cực về hôn nhân kèm theo 

một bản hợp đồng. Nền kinh tế thị 

trường phát triển, mức sống của con 

người dần lên cao, theo đó là sự đẩy 

mạnh phồn hoa xã hội theo sự gia tăng 

về nhu cầu của con người, thì mặt trái 

của nó đang dần làm biến dạng quan 

niệm về tình yêu và hôn nhân. Đây là 

một thực tế, một thực tế khó có thể thay 

đổi. Và kèm theo nó, những cuộc hôn 

nhân hợp đồng cũng ngày càng tăng. 

4. Chúng ta phải khẳng định rằng, 

pháp luật được làm ra từ con người, để 

đảm bảo sự đúng đắn và ổn định cho các 

mối quan hệ của con người. Tuy nhiên, 

luật pháp không sinh ra từ mong muốn, 

mà sinh ra từ yêu cầu của thực tiễn. Với 

xã hội Việt Nam, một xã hội mang đậm 

tính truyền thống, coi trọng tập quán 

văn hóa, và đặc biệt là quan niệm về 

hôn nhân và tình yêu, thì hợp đồng hôn 

nhân khó có thể được chấp nhận ở nơi 

đây.Tuy vậy, nhìn một cách toàn diện, 

cũng không thể có một sự đánh gía thiếu 

tích cực về hợp đồng hôn nhân. Cùng với  

những biến dạng quan niệm về tình yêu 

và hôn nhân từ ảnh hưởng của sự phát 

triền kinh tế xã hội, thì vấn đề làm ra 

một chế định về hợp đồng hôn nhân 

cũng nên chăng được đặt ra. 
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN Ở VIỆT NAM 

CƠ SỞ NÀO CHO VIỆC ÁP DỤNG? 

Mai Mai – HC31A 

 

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 

Hợp đồng hôn nhân từ lâu đã 

không còn là một thuật ngữ quá xa lạ 

đối với những người học tập, làm việc 

trong các lĩnh vực liên quan đến pháp 

luật hôn nhân gia đinh nói riêng và đối 

với người dân Việt Nam nói chung. 

Hợp đồng hôn nhân theo cách 

hiểu thông dụng nhất thì đó là một bản 

hợp đồng đi kèm với tờ đăng ký kết hôn 

khi hai bên nam – nữ quyết định tiến 

tới hôn nhân. Bản hợp đồng này chủ 

yếu ghi nhận các thỏa thuận về quyền 

và nghĩa vụ của hai bên nam – nữ khi 

trở thành vợ chồng, trong đó phần lớn 

nội dung của hợp đồng hôn nhân là liên 

quan đến các thỏa thuận về tài sản. 

Có rất nhiều loại hợp đồng hôn 

nhân khác nhau như: có loại hợp đồng 

hôn nhân chỉ qui định về việc sở hữu tài 

sản của vợ chồng, có loại qui định cả về 

việc chia tài sản khi li hôn, có loại qui 

định cả về việc thừa kế tài sản nếu một 

trong hai người chết…Tùy từng mục 

đích cụ thể thì khi soạn thảo hợp đồng 

hôn nhân hai bên nam nữ sẽ lựa chọn 

loại hợp đồng phù hợp. Trong phạm vi 

bài viết này chúng tôi không đi sâu vào 

tìm hiểu và bình luận về Hợp đồng hôn 

nhân dưới góc độ là một chế định pháp 

luật mà dựa trên cơ sở những gì tìm 

hiểu được về hợp đồng hôn nhân, vấn 

đề đặt ra là nên hay không việc áp 

dụng chế định này ở Việt Nam. Và 

cơ sở nào cho việc áp dụng đó. 

Có rất nhiều cách hiểu về thuật 

ngữ hợp đồng hôn nhân khác nhau. Tuy 

nhiên, tựu chung lại thì các cách hiểu đó 

đều có những đặc điểm chung, đó là: 

Hợp đồng hôn nhân (marriage contract 

– trong tiếng Anh) hay (le contrat de 

mariage – trong tiếng Pháp) là một 

hợp đồng pháp lý, rất giống như bất 

cứ loại hợp đồng nào. Đó là tài liệu 

bằng văn bản giữa hai người. Nó có 

thể được giữa hai người đã lập gia 

đình, hoặc hai người cũng đang có kế 

hoạch lập gia đình (gọi là "pre-

nuptial - thỏa thuận") để có hiệu lực 

vào ngày kết hôn của họ.  

Với cách hiểu như trên, Hợp đồng 

hôn nhân từ lâu đã được một số nước 

trên thế giới thừa nhận và xem đây như 

là một cứu cánh cho việc giải quyết các 

tranh chấp về tài sản phát sinh sau khi 

hôn nhân kết thúc, đặc biệt là đối với các 

cặp vợ chồng có số tài sản kếch xù, lên 

đến hàng trăm hoặc thậm chí là hàng tỷ 

đô la. Những vụ kết hôn đình đám, bên 

cạnh sự náo nức chuẩn bị cho một đám 

cưới hoành tráng, các cặp vợ chồng này 

đều không quên việc soạn thảo cho mình 

một bản hợp đồng, ngoài việc quy định 

một số quyền và nghĩa vụ đối với nhau 

thì mục đích chủ yếu của các bản hợp 

đồng này là để có thể đảm bảo cho 

số tài sản của mình không bị phân 

chia khi cuộc hôn nhân của họ kết 

thúc. Chắc hẳn các bạn chưa quên cô 

công chúa nhạc Pop một thời BRITNEY 

SPEARS đã có một cuộc kết hôn ầm ỹ 
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với anh chàng vũ công Kevin. Trái với 

dự đoán của nhiều người cho rằng 

Britney sẽ phải cắn răng để mất một 

khoản tiền không nhỏ vào tay anh 

chồng ăn bám Kevin, nàng công chúa 

nhạc pop đã quyết định bảo vệ tài sản 

của mình bằng một hợp đồng hôn nhân 

dài 60 trang bọc trong bìa sắt ngay khi 

tổ chức đám cưới.(1)Hay như gần đây là 

bản hợp đồng hôn nhân giữa “giai nhân 

tuyệt săc” – Chương Tử Di và anh 

chàng tỷ phú Vivinevo. Ngày 

22/7/2008, Vivi Nevo đã yêu cầu lập 

một bản hợp đồng hôn nhân, và ký kết 

với Chương Tử Di. Bản hợp đồng này 

đảm bảo, nếu hai người quyết định li dị, 

Chương Tử Di sẽ được hưởng một 

khoản trợ cấp nhất định, chứ hai người 

không phân chia tài sản(2)… 

Điểm qua một số sự kiện nêu 

trên để thấy rằng việc soạn thảo và ký 

kết một hợp đồng hôn nhân cho đến 

nay đã dần trở nên phổ biến trên thế 

giới, nhất là đối với các cặp vợ chồng ở 

Holywood. Phải thừa nhận rằng việc 

ký kết một hợp đồng hôn nhân giữa 

hai người nam và nữ trước khi kết 

hôn đem lại cho không chỉ riêng họ 

mà cả các cơ quan giải quyết vấn đề 

ly hôn rất nhiều thuận lợi như: 

trong hợp đồng hôn nhân các vấn 

đề đều đã được thỏa thuận rõ ràng 

và cụ thể từ trước như:  tài sản của 

ai là của riêng người ấy, Nếu đồng ý 

chuyển giao cho nhau thì cũng cho luôn 

và được thể hiện trong hợp đồng hôn 

nhân; trong hợp đồng cũng thỏa thuận 

                                           
(1) “Hợp đồng hôn nhân của 'sao' Hollywood” -  
Trang : thugian.com.vn. 
(2)Chương Tử Di ký hợp đồng hôn nhân với 
chồng tương lai” - Trang: dantri.com.vn 

cụ thể vấn đề, cách thức sử dụng và định 

đoạt tài sản trong hôn nhân. Nếu ai gây 

ra vấn đề mà phải đi đến ly dị thì bên kia 

sẽ được hưởng bao nhiêu, thậm chí ngay 

cả vấn đề con cái ai nuôi và nuôi thế nào 

cũng có thể được thỏa thuận, hoặc nếu 

ai đó đi bồ bịch thì bên kia sẽ có quyền 

thế nào... tất cả những vấn đề phát sinh 

trong hôn nhân mà hai bên nam nữ có 

thể dự liệu được đểu có thể được đem ra 

thỏa thuận, ký kết. Như vậy, khi hai vợ 

chồng xảy ra bất kỳ điều gì thì họ cứ căn 

cứ vào những điều khoản đã tự nguyện 

thỏa thuận trước khi đăng ký kết hôn để 

mà giải quyết. Và cơ quan giải quyết vấn 

đề ly hôn (Tòa án) sẽ không vấp phải 

những khó khăn khi giải quyết ly hôn cho 

những cặp vợ chồng đã ký kết hợp đồng 

hôn nhân (vì một trong những vấn đề 

khó khăn hiện nay mà tòa án vấp phải 

khi giải quyết ly hôn cho các cặp vợ 

chồng là việc phân chia tài sản chung. 

Với bản hợp đồng hôn nhân mà họ đã 

thỏa thuận và ký kết  thì việc giải quyết 

vấn đề ly hôn chỉ còn mang tính thủ tục 

pháp lý đơn thuần). 

II - KHI NÀO VÀ TẠI SAO CÁC HỢP 

ĐỒNG HÔN NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG? 

Theo một thống kê đã cho thấy, 

hôn nhân có sự xuất hiện của hợp đồng 

sẽ được sử dụng thường xuyên hơn trong 

lần thứ hai kết hôn (tỷ lệ này thấp hơn 

nhiều so với các lần kết hôn đầu tiên của 

các cặp nam - nữ) nhất là khi có trẻ em. 

Có rất nhiều lý do lý giải cho hiện tượng 

này,đó có thể là bởi vì người ta đã thực 

tế hơn ở lần thứ hai và cũng có thể, vì họ 

đã tích lũy thêm sự giàu có của họ và so 

với  lần đầu tiên thì họ có nhiều lo âu để 

bảo vệ nó. Lợi ích của việc có một thỏa 
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thuận chắc chắn sẽ giúp họ an tâm hơn 

về  một vài quyền lợi, nghĩa vụ, đặc 

biệt là vấn đề liên quan đến tài sản khi 

chia tay.  

Tuy nhiên, trong một số trường 

hợp thì có một vài điều khoản trong 

hợp đồng hôn nhân sẽ được Tòa án 

xem xét. VD điều khỏan về việc chăm 

sóc con cái. Mặc dù bạn có thể đồng ý 

về việc chăm sóc, hỗ trợ cho con cái, 

nhưng những vấn đề ảnh hưởng đến 

phúc lợi của trẻ em, để đảm bảo cho trẻ 

em được chăm sóc và lớn lên trong điều 

kiện tốt nhât scó thể thì điều khoản về 

vấn đề này luôn luôn có thể được xem 

xét bởi tòa án. Và nó chỉ được thi hành 

khi nó hợp lý và hợp pháp. 

Với những thuận lợi như trên, 

phải chăng nên áp dụng chế định 

này ở Việt Nam? 

III - HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN Ở 

VIỆT NAM - NÊN HAY KHÔNG? 

Ở Việt Nam hiện nay, “hợp đồng 

hôn nhân” ngày càng trở nên phổ biến 

và đang dần trở thành một xu hướng. 

Chắc hẳn, chúng ta đều chưa hết xôn 

xao về vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch 

sử Việt Nam, ông chồng là phó tổng 

giám đốc Công ty FPT, khi ly hôn đã 

chia cho vợ gần 2 triệu cổ phiếu, với 

mệnh giá hiện nay của FPT thì ước 

chừng hơn 1.000 tỉ đồng (khoảng 70 

triệu USD)(3). Chỉ thoáng nhìn qua giá 

trị số tài sản mà ông chồng trong 

trường hợp này phải chia cho người vợ 

khi tiến hành thủ tục ly hôn, không ít 

người ngoài cuộc đã phải xót xa và tiếc 

                                           
(3) Bài viết củaTS. Hoàng Bá Thịnh  trên “Tuổi trẻ 
cuối tuần” được đăng tải trên 
“www.chungta.com” 

thay cho anh ta chứ đừng nói là chính 

người trong cuộc. Đặt giả thuyết cho 

trường hợp này, nếu trước khi kết hôn, 

anh chồng này và người vợ có lập cho 

mình một bản “hợp đồng” trong đó có 

thỏa thuận về cách thức chia tài sản sau 

khi ly hôn (như bản hợp đồng của tỷ phú 

Vivinevo với cô diễn viên xinh đẹp 

Chương Tử Di - đã được đề cập ở trên) 

thì có lẽ ông chồng trong trường hợp này 

sẽ không phải ngậm ngùi chia cho người 

vợ số tài sản kếch xù lên đến 1000 tỷ 

VND như vậy. Đây chỉ đơn thuần nói đến 

giá trị về mặt tiền bạc, đó là chưa kể đến 

những giá trị về mặt kinh tế của mà ông 

chồng trong trường hợp này phải gánh 

chịu khi bị chia sẻ về số lượng cổ phiếu 

(dễ dẫn đến việc lung lay vị trí của ông 

chồng này trong hội đồng quản trị)  

Vậy, nếu bạn là ông chồng 

trong tình huống trên, nếu được lựa 

chọn liệu bạn có soạn thảo cho mình 

một bản “hợp đồng hôn nhân”? 

Trong quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội hiện nay, khi mức sống của 

người dân được cải thiện và nhận thức 

được nâng cao, thì trong hôn nhân 

dần dần sẽ xuất hiện - bên cạnh bản 

đăng ký kết hôn - những hợp đồng 

hôn nhân. Hợp đồng hôn nhân, với các 

quốc gia đã phát triển vốn là chuyện 

bình thường, nhất là đối với những người 

giàu có, trong đó hai bên có những điều 

khoản cam kết mà một trong những điều 

khoản quan trọng có liên quan đến kinh 

tế của mỗi bên. Tất nhiên, sẽ không thể 

thiếu một nội dung quan trọng, đại ý là 

“nếu ly hôn, anh (hoặc em) sẽ chỉ được 

nhận một số tiền là...”. Một hợp đồng 

hôn nhân như vậy thực tế là bảo vệ 
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quyền lợi cho cả đôi bên, khi xảy ra 

chuyện “anh đi đường anh -  tôi đường 

tôi”,sẽ tránh cho một bên thiệt hại 

nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi cho bên kia 

(do đã có thỏa thuận trước) hoặc bảo 

vệ quyền lợi cho người bị hại nếu một 

bên muốn trốn tránh trách nhiệm, 

không tính đến những đóng góp của vợ 

hoặc chồng trong thời gian chung sống. 

Do đó, Ở Việt Nam, những hợp 

đồng hôn nhân dự báo sẽ xuất hiện 

trước hết ở tầng lớp thượng lưu, dần 

dần trở nên phổ biến. 

Thực tế là, hiện nay cũng đã có 

rất nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng 

“hợp đồng hôn nhân” ở Việt Nam. Một 

số người cho rằng: Việc áp dụng Hợp 

đồng hôn nhân” ở Việt Nam sẽ rất hay 

là: Mọi việc sẽ rất minh bạch, sòng 

phẳng, chân tình, trung thực và nếu 

xảy ra "sự kiện" nào đó do một 

trong hai bên gây nên thì cứ theo 

hợp đồng đã thỏa thuận mà giải 

quyết.  Như vậy, khi hai vợ chồng xảy 

ra bất kỳ điều gì thì họ cứ căn cứ vào 

những điều khoản đã tự nguyện thỏa 

thuận trước khi đăng ký kết hôn để mà 

giải quyết. Thật đơn giản vô cùng. Nó 

sẽ làm cho bao nhiêu người tránh được 

đau đầu nhức óc vì chồng hay vì vợ. Xã 

hội đỡ bao nhiêu phiền toái… 

Mặc dù với những ưu điểm và 

lợi thế như vậy, nhưng để hợp đồng 

hôn nhân có thể thực sự được áp 

dụng ở Việt Nam thì có lẽ vẫn đang 

còn rất nhiều vấn đề phải bàn luận. 

 Dễ dàng nhận thấy, vướng mắc 

đầu tiên chúng ta sẽ vấp phải khi dự 

định áp dụng Hợp đồng hôn nhân ở Việt 

Nam đó những quan niệm về phong 

tục tập quán, về truyền thống đạo 

đức. Trước hết chúng ta cần đi xem xét 

lại một cách khách quan về bản chất 

pháp lý của hôn nhân.. 

Ở các nước theo theo hệ thống 

pháp luật common law (đặc biệt ở Mỹ) 

tồn tại quan niệm phổ biến: hôn 

nhân là một loại hợp đồng dân sự bởi 

vì hôn nhân chính là sự thoả thuận giữa 

người đàn ông và một người đàn bà để 

thiết lập một quan hệ pháp lý và làm 

phát sinh và thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ đối với nhau(4). 

Bên cạnh quan điểm trên, nhiều 

luật gia phương tây (phổ biến ở các nước 

theo hệ thống pháp luật thành văn) xuất 

phát từ khái niệm hôn nhân bao hàm hai 

nghĩa: hành vi pháp lý làm phát sinh 

quan hệ vợ chồng (kết hôn) và tình trạng 

pháp lý của vợ chồng sau khi kết hôn, 

đứng trên quan điểm chiết chung cho 

rằng: bản chất của hôn nhân vừa là một 

hợp đồng vừa là một thiết chế pháp luật 

(có tài liệu dùng là định chế pháp 

luật)(5). Theo quan điểm này: hôn nhân 

là một hợp đồng nếu xem xét trên khía 

cạnh thứ nhất của khái niệm hôn nhân - 

hành vi làm phát sinh quan hệ hôn nhân 

phải dựa trên nguyên tắc tự do thoả 

thuận giữa hai bên nam và nữ. Hôn nhân 

là một thiết chế pháp luật nếu xem xét ở 

khía cạnh thứ hai của khái niệm hôn 

nhân - Tình trạng pháp lý sau khi kết 

hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, cũng 

như việc chấm dứt hôn nhân phải chịu sự 

qui định chặt chẽ của pháp luật. 

                                           
(4)  Xem: American Bar association. You and 
Law.Publication international,Ltd.1990 .  
(5)Nguyễn quang Quýnh. Dân luật. Quyển I. Viện 
Đại học Cần thơ. 1967. Tr 239 - 241 
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Ở các nước XHCN và ở Việt 

Nam quan niệm chính thống về mặt 

học lý cho rằng: Hôn nhân không 

phải là một hợp đồng mà là một sự 

liên kết đặc biệt giữa một người 

đàn ông và một người đàn bà. Sự 

liên kết này không phụ thuộc vào tính 

toán vật chất, mà được dựa trên cơ sở 

tình yêu thương, quí trọng, bình đẳng 

và tự nguyện giữa vợ và chồng. Ngoài 

ra, mục đích của hôn nhân là xây dựng 

mối quan hệ bền vững, đảm bảo thoả 

mãn nhu cầu tinh thần và vật chất chất 

của đôi bên, sinh đẻ và giáo dục con 

cái.(6). Xuất phát từ chính quan điểm 

này về hôn nhân mà bên cạnh những ý 

kiến cho rằng nên áp dụng hợp đồng 

hôn nhân ở Việt Nam thì cũng không ít 

ý kiến phản bác lại, và một trong 

những lý do chính mà những người theo 

quan điểm này đưa ra đó là: Việc xác 

lập một bản hợp đồng trước hôn 

nhân thì đã làm cho bản chất của 

hôn nhân bị thay đổi. Nó chẳng khác 

nào cái tư tưởng kiểu như là chưa cưới 

nhau đã nghĩ đến chuyện ly hôn.  

Chúng ta đều biết một trong 

những lợi thế của Hợp đồng hôn nhân 

đó là sự rạch ròi về việc phân định về 

tài sản trước, trong và sau thời kỳ hôn 

nhân giữa vợ - chồng. Tuy nhiên, trong 

pháp luật HN&GĐ của nước ta hiện nay, 

những quy định về tài sản riêng, tài sản 

chung của vợ chồng cũng tương đối là 

cụ thể và rõ ràng, những quy định này 

đã phần nào tạo ra cơ sở pháp lý hữu 

hiệu cho Tòa án khi giải quyết các vụ ly 

hôn. Ngoài ra, để thích ứng với nền 

                                           
(6)  Giáo trình Luật HN & GĐ . Trường Đại học 
Luật Hà nội. 2002. Tr 14 - 16 

kinh tế thị trường, hiện nay trong pháp 

luật HN&GĐ cũng đã xuất hiện một chế 

định mới đó là: chế định chia tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân - Điều 29 

Luật HN&GĐ năm 2000, hướng dẫn thi 

hành  tại Điều 6,7,8 của Nghị định số 

70/2001/NĐ - CP. Chế định này cùng với 

chế định về Chế độ tài sản chung của vợ 

chồng được qui định tại các điều 27, 28 

Luật HN&GĐ năm 2000(là chế độ tài sản 

pháp định với hình thức chế độ cộng 

đồng tạo sản - tài sản mà vợ, chồng có 

được trong thời kỳ hôn nhân được xác 

định là tài sản chung, trừ những tài sản 

theo qui định của pháp luật thuộc sở hữu 

riêng của vợ, chồng). đã cho chúng ta 

thấy được, mặc dù còn nhiều bất cập 

nhưng dù không xác lập hợp đồng 

hôn nhân thì vấn đề về tài sản của 

vợ chồng vẫn có thể được giải quyết 

một cách trọn vẹn bằng quy định của 

pháp luật. 

Từ sự phân tích ở trên, theo ý kiến 

của cá nhân tôi thấy rằng: Dù không 

phủ nhận những lợi thế của hợp 

đồng hôn nhân đã và đang mang lại 

(nhất là ở các nước phương tây), nhưng 

chúng ta cũng cần phải xét đến việc Hợp 

đồng hôn nhân xuất hiện đầu tiên và chỉ 

thật sự phổ biến ở các nước phương tây, 

nơi mà có quan niệm khá thoáng về vấn 

đề kêt hôn và xem hôn nhân chỉ đơn 

thuần như một hợp đồng dân sự và vì 

vậy cũng dẫn đến số lượng ly hôn cũng 

phổ biến không kém, với tình trạng và 

hiện trạng xã hội như vậy cộng thêm  

rạch ròi về nghĩa vụ và quyền lợi lẩn 

trách nhiệm với nhau rõ ràng bằng giấy 

trắng ,mực đen, khi sông chung thì 

sao,nếu sau này ly hôn thì sao… đều 
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được họ sắp xếp trước. Nếu những thoả 

thuận này được thực hiện thì quan hệ 

hôn nhân thực chất chỉ như một bản 

hợp đồng dân sự không hơn không 

kém, và tất nhiên,  bản chất của một 

cuộc hôn nhân thực sự mang tính chất 

bền vững sẽ khó mà thực hiện được. 

Với  người Á Đông chúng ta thì 

việc đề cao sự chung thủy trong vấn đề 

hôn nhân, gia đình,  không hề tính toán 

những hơn thiệt khi đã sống chung với 

nhau, từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức 

mỗi người dân Việt Nam, một quan 

niệm truyền thống đẹp đẽ mà dân tộc 

ta có được trong suốt mấy nghìn năm 

hình thành và phát triển. Hôn nhân là 

cái đích cuối cùng của hai người Nam - 

nữ khi yêu nhau, mong muốn hướng 

tới. Sự ràng buộc này là tự nguyện chứ 

không bởi bất kỳ một lý do gì khác. Và 

do đó, việc đặt vấn đề về quyền lợi 

,trách nhiệm, phần lớn đều "trông cậy" 

vào ý thức của cả 2 vợ chồng cho nên 

bản "Hợp đồng hôn nhân" chẳng mấy 

cần thiết! Đó là một trong những lý do 

"nó - Hợp đồng hôn nhân " không tồn 

tại trong quy định của luật pháp nước 

ta. 

Tuy nhiên, theo ý kiến của cá 

nhân tôi thì: với những lợi thế mà Hợp 

đồng hôn nhân đã và đang thể hiện, 

cùng với xu hướng phát triển của nền 

kinh tế thì việc hợp đồng hôn nhân xuất 

hiện ngày càng nhiều sẽ là một xu 

hướng tất yếu. Và chúng ta cũng không 

nên phủ nhận sạch trơn những gì mà 

hợp đồng hôn nhân nó đã và đang làm 

được khi giải quyết các vấn đề vướng 

mắc của cuộc sống vợ - chồng. Do đó, 

nên chăng pháp luật nước ta nên 

đưa hợp đồng hôn nhân vào thành 

một chế định pháp luật HN&GĐ ở 

một mức độ nào đấy, tiếp thu, sử 

dụng có chọn lọc những ưu điểm mà 

hợp đồng hôn nhân đem lại, trao cho 

các chủ thể vợ - chồng được quyền 

thỏa thuận nhưng trong giới hạn các 

vấn đề được pháp luật quy định và sẽ 

có những quy định riêng, cụ thể 

(khác các quy định về hợp đồng dân 

sự) về việc công nhận một bản hợp 

đồng hôn nhân như thế nào là có 

hiệu lực pháp luật. 

Và để tạo cơ sở cho việc các cặp 

vợ - chồng có thể thực hiện được những 

sự thỏa thuận này thì pháp luật HN & GĐ 

nước ta phải bổ sung những quy định 

pháp luật về mặt nội dung, tạo ra hành 

lang pháp lý trong việc thực hiện hợp 

đồng hôn nhân ở Việt Nam, để đảm 

bảo vẫn tôn trọng sự thỏa thuận của các 

chủ thể, tuy nhiên pháp luật sẽ giới hạn 

những thỏa thuận đó ở một chừng mực 

nhất định, ví dụ như đưa ra các quy định 

cụ thể về các vấn đề, các lĩnh vực mà vợ 

- chồng có thể được thỏa thuận với nhau 

(và tất nhiên là khác các quy định của 

hợp đồng dân sự). Đồng thời cũng phải 

ban hành những quy định của pháp luật 

về việc một bản hợp đồng hôn nhân thì 

cần phải đảm bảo những điều kiện gì về 

nội dung cũng như về hình thức và trình 

tự thủ tục để hợp đồng hôn nhân đó có 

thể có hiệu lực pháp lý. 
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HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN TRÊN THẾ GIỚI 

Hoàng Thanh Hải – KT32C  

(sưu tầm và biên dịch) 

Hợp đồng Hôn Nhân (Prenuptial 

Agreement) đối với một số nước trong 

đó có Việt Nam vẫn đang là một vấn đề 

mới mẻ. Tuy nhiên hợp đồng hôn nhân 

lại được thừa nhận ở rất nhiều quốc gia 

trên thế giới. 

Dưới đây xin điểm qua tình hình 

qui định về hợp đồng hôn nhân ở một 

số nước trên thế giới. 

Anh và xứ Wales 

Các tòa án có truyền thống xem 

việc thực hiện các hợp đồng hôn nhân 

như đang chống lại chính sách công. 

Tuy nhiên, việc xem xét thỏa thuận đó 

ngày nay đã có sự chuyển biến. Các tòa 

án Anh có cho rằng một hợp đồng hôn 

nhân có thể là tài liệu xem xét khi tính 

đến tài chính của một cặp vợ chồng khi 

li hôn. 

Áo, Pháp, Lucxembua, Bồ Đào 

Nha 

Đây là hai nước tham gia “công 

ước Lahaye về chế độ tài sản vợ 

chồng”(ngày 14/03/1978), công ước 

này cho phép vợ chồng được qui định 

về chế độ tài sản trong hợp đồng hôn 

nhân. 

Riêng Pháp các quy định cụ thể 

liên quan đến hợp đồng hôn nhân cũng 

được quy định trong Bộ luật Dân sự 

Pháp (Điều 1387). Như vậy, hai nước 

này đã cho phép hợp đồng hôn nhân 

được thực thi. 

Ngoài ra, hai nước Áo và Bồ Đào 

Nha cũng đã tham gia kí kết “công ước 

Lahaye vào áp dụng luật sở hữu để 

Matrimonial chế”, mà cụ thể thỏa thuận 

cho phép thực thi hợp đồng hôn nhân.     

Bhamas 

Tuy hợp đồng hôn nhân chưa được 

thực thi nhưng tòa án có vẫn có thể xác 

định ý định của các bên hôn nhân trong 

một bản gọi là bản kê khai. 

Brazin 

Hợp đồng hôn nhân đã được thực 

thi. Cụ thể tại Điều 256, II, Bộ luật Dân 

sự nước này.  

Canada  

Trước đây,  tòa án ở Ontario và 

các tỉnh khác coi các hợp đồng hôn nhân 

này là trái với chính sách công và không 

được thực thi. Nhưng đến năm 1978, luật 

sửa đổi Luật gia đình thì đã có quy định 

về hợp đồng hôn nhân. Các luật Gia đình 

quy định rằng một tòa án có thể trừ ra 

một điều khoản hỗ trợ hoặc từ bỏ một 

quyền được hỗ trợ trong một hợp đồng 

hôn nhân. Tuy vậy, một hợp đồng hôn 

nhân cũng có thể bị sửa đổi hay thậm chí 

bị bỏ qua bởi tòa án Canada trong một 

số trường hợp như: trường hợp bất khả 

kháng, vô hiệu hóa tài chính hoặc là sự 

kiện tàn phá xảy ra…Một số tỉnh cũng 

cho rằng các tòa án của họ có thể trừ ra 

một thỏa thuận nếu nó là “ không công 

bằng”. 
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Đài Loan 

Tuy không phải là một quốc gia 

nhưng Đài Loan cũng có qui chế pháp lí 

riêng, hợp đồng hôn nhân được thừa 

nhận trong pháp luật Đài Loan. Điều 

972, Mục 1 Lễ ăn hỏi, chương II –Hôn 

nhân của Luật dân sự nước này có quy 

định thỏa thuận kết hôn. Đây là một 

điểm khá đặc trưng được luật pháp 

nước này quy định. Theo đó, Điều 979-

1 Một bên có thể yêu cầu bồi thường 

cho bên kia để trở về trình bày cho món 

quà hứa hôn khi thỏa thuận kết hôn là 

vô hiệu, hoặc giải thể, hoặc bãi bỏ,…  

Phần Lan và Đức  

Hợp đồng hôn nhân cũng đã 

được thực thi. Một luật mới áp dụng tại 

Phần Lan cho phép quyết định của vợ 

chồng có tính ràng buộc đối với họ miễn 

là có ít nhất một trong hai vợ chồng có 

mối quan hệ quốc tịch hoặc cư trú nơi 

mà họ muốn áp dụng. 

Còn ở Đức, gần đây Tòa án Tư 

pháp liên bang đã phán quyết rằng hợp 

đồng hôn nhân có công chứng mà bất 

lợi nghiêm trọng đối với một bên trong 

cuộc hôn nhân cũng có thể coi là vô 

hiệu. Bởi theo các thẩm phán thì đó là 

những điều thuộc về mặt đạo đức. 

Hồng Kông 

Pháp luật chưa có sự rõ ràng về 

hợp đồng hôn nhân nhưng Điều 7 của 

“Matrimonial Proceeding” và  

pháp lệnh bất động sản “ MPPO” của 

nước này ra nêu ra những yếu tố có liên 

quan để được xem xét bởi tòa án trong 

việc giải quyết các vấn đề tài chính giữa 

vợ, chồng khi li hôn. Hợp đồng hôn nhân 

tại Hồng Kông là không yêu cầu thi hành 

nhưng nếu cả hai bên đã kí kết lâu trước 

ngày kết hôn thì trên thực tế có thể là 

căn cứ có ý nghĩa đáng kể để giải quyết. 

Nhật Bản 

Luật Horei cho phép hợp đồng hôn 

nhân được chi phối trong cuộc hôn nhân.  

Jamaica 

Cho phép hợp đồng hôn nhân 

được thực thi với điều kiện lập thành văn 

bản và đúng theo quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên nó cũng có thể bị bãi bỏ 

bởi tòa án nếu có trường hợp không công 

bằng xẩy ra (Theo Đạo luật năm 2003)   

NewZealand  

Hợp đồng hôn nhân đã được thực 

thi ở đây kể từ khi ban hành Luật Sở hữu 

Matrimonial 1976. 

Hà Lan  

Các bên có thể kí một hợp đồng 

hôn nhân tại thời điểm đăng kí kết hôn 

của họ (hoặc trong quá trình hôn nhân) 

nhưng trong trường hợp 2, bắt buộc phải 

có sự chấp thuận của tòa án. Hà Lan 

cũng là một nước tham gia  Công ước La 

Hay vào áp dụng Luật Sở hữu để 

Matrimonial chế, trong đó đặc biệt cho 

phép các hợp đồng hôn nhân. 

Na Uy  

Hợp đồng hôn nhân các vợ chồng 

có thể nhập vào các thỏa thuận ràng 

buộc liên quan đến cấp dưỡng và các vấn 

đề khác trước hoặc sau khi ly hôn hay ly 

hôn trong khi thủ tục tố tụng.  
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Tây Ban Nha  

Hợp đồng hôn nhân được thi 

hành tại Tây Ban Nha, trừ khi mà thỏa 

thuận  đó gây bất lợi cho con cái hoặc 

gây tổn hại nghiêm trọng đến một 

trong những vợ chồng (Điều 90, BLDS 

Tây Ban Nha). Trong những năm gần 

đây, đã từng có một sự gia tăng lớn 

trong số các thỏa thuận prenuptial đã kí 

tại Tây Ban Nha. 

Thổ Nhĩ Kì 

Hợp đồng hôn nhân được phép ở 

Thổ Nhĩ Kỳ. Có ba loại chế độ tùy chọn: 

tách tài sản, tham gia vào các tài sản 

tách biệt và hợp tác trong tài sản. 

Turkmenistan 

Ở Turkmenistan, hợp đồng hôn 

nhân được thừa nhận khi một người 

nước ngoài muốn kết hôn với một người 

Thổ Nhĩ Kì, họ  phải kí một thỏa thuận 

với nhau . Do đó, có thể thấy rằng hợp 

đồng hôn nhân rất được họ tôn trọng. 

Úc 

Hợp đồng hôn nhân lần đầu tiên 

được ghi nhận trong pháp luật tại nước 

này vào năm 2000 với việc ban hành 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. 

Trong đó, có nêu ra các điều kiện có 

hiệu lực cũng như vô hiệu của hợp đồng 

hôn nhân. Ví dụ: khi hợp đồng được 

hình thành do có tính chất gian lận, 

việc thực hiện có sự cưỡng ép, nhầm 

lẫn hay bị gây ảnh hưởng buộc phải 

thực hiện. Hoặc cũng có thể do thiếu 

tính khả thi trong thực tế. 

Thụy Sĩ 

Hợp đồng hôn nhân cũng được 

công nhận ở Thụy Sĩ 

Trung Quốc 

Hợp đồng hôn nhân mới bắt đầu 

được xác định. Cụ thể tại Điều 19 Luật 

Hôn nhân 2001. Theo đó, vợ chồng có 

thể được thỏa thuận sở hữu riêng tài sản 

và việc kí kết hợp đồng phải được lập 

thành văn bản. Nếu vợ chồng đồng ý, để 

có tài sản riêng thì nợ của chồng (vợ) với 

bất kì người nào khác sẽ được trả hết 

bằng tiền riêng của chồng (vợ) đó. 

Bên cạnh đó, một số nước như: 

Thái Lan, Nam Phi, Thụy Điển hay Quần 

đảo Virgin cũng cho phép Hợp đồng hôn 

nhân được thực thi. 

Riêng ở Việt Nam hiên nay chưa 

có qui định nào về hợp đồng hôn nhân 

nhưng nhiều nhà làm luật cũng mới chỉ 

bắt đầu nghĩ tới vấn đề này mà chưa đưa 

ra các đánh giá, nhận xét hay luận bàn 

tới nó. Thiết nghĩ tại sao hợp đồng hôn 

nhân đã được nhiều quốc gia trên thế 

giới công nhận thì tại sao Việt Nam 

không thể có chế định này, đặc biệt với 

sự phát triển của xã hội hiện đại thì vấn 

đề bảo đảm trong hôn nhân cũng là một 

điều đáng quan tâm.  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU LẠC BỘ LUẬT GIA TRẺ 

NƠI KHỞI NGUỒN CỦA NHỮNG TÀI NĂNG LUẬT HỌC 

 

Ra đời từ những năm 90 của thế kỉ trước, CLB khi đó đã là nơi "tập sự" của 

những sinh viên tài năng, tích cực và nhiệt tình. Rất nhiều những luật sư, thẩm 

phán, kiểm sát viên, những thầy cô giáo và những cán bộ đang công tác trong lĩnh 

vực pháp luật đã từng là những thành viên tích cực của CLB. Những cựu thành viên 

đó hiện giờ vẫn đã và đang đóng góp vào sự lớn mạnh của nền pháp luật nước nhà. 

Trải qua nhiều quá trình thăng trầm và phát triển, đến nay CLB đã có một bề dày 

truyền thống với nhiều thành tích rất đáng tự hào. 

Mang bản sắc của sinh viên ĐH Luật Hà Nội, CLB là niềm tự hào của thành 

viên CLB nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung. Số lượng thành viên của CLB 

qua nhiều năm có sự biến đổi khá nhiều - có lúc cao lúc thấp tuy nhiên cảm hứng 

về CLB thì luôn sống mãi. Cho đến nay hình ảnh của CLB vẫn còn in đậm trong tâm 

trí của rất nhiếu cựu sinh viên mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu.  

Hiện nay, CLB vẫn đang tiếp tục phát triển và nếu bạn có mong muốn khám 

phá tri thức và chính bản thân mình thì hãy đến với chúng tôi. 

CLB Luật Gia Trẻ luôn chào đón các bạn! 

Địa chỉ: P502 – K4 – ĐH Luật Hà Nội (87 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội) 
Tel:  0955267059 
Email: luatgiatre@gmail.com 


