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Các vấn
đề

Dự thảo Bộ luật dân sự ( sửa đổi)

Điều 3. Nguyên tắc bình đẳng
Về nguyên Trong quan hệ dân sự, các cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng,
tắc bình không được lấy bất kỳ lý do nào để đối xử không bình đẳng với
đẳng
nhau; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân
và tài sản, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của cá nhân,
pháp nhân khác, trong việc thực hiện quyền, khôi phục quyền
khi bị vi phạm và bảo vệ quyền theo các phương thức được Bộ
luật này, luật khác có liên quan quy định.
Điều 42. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình
1. Quyền kết hôn, ly hôn và các quyền nhân thân khác của cá
nhân trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ
Về quyền giữa các thành viên gia đình được công nhận, tôn trọng, bảo vệ
nhân thân và bảo đảm.
trong hôn 2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia
nhân và
đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật này
gia đình và luật khác có liên quan.
3. Trường hợp hai cá nhân không vi phạm điều cấm trong
Luật hôn nhân và gia đình có thỏa thuận về việc chung sống
với nhau như vợ chồng thì quyền, nghĩa vụ của họ được xác
định theo thỏa thuận.

Hướng dẫn góp ý sâu
- Quy định như dự thảo đã đảm bảo lồng ghép bình đẳng giới
chưa?
- Có cần thiết bổ sung nội dung: “bảo đảm nguyên tắc bình
đẳng giới trong thiết lập, thực hiện và kết thúc quan hệ dân sự
không? Vì bình đẳng là chưa bao hàm bình đẳng giới.

- Quy định như khoản 3 Điều 42 dự thảo đã đảm bảo quyền
lợi cho phụ nữ và trẻ em chưa (trong dự thảo mới chỉ đề cập
đến việc hai cá nhân sống chung mà chưa dự liệu những
trường hợp hai cá nhân sống chung và có con chung/con riêng
thì quyền lợi của đứa trẻ sẽ được quy định như thế nào?
- Có nên bổ sung quy định “Trường hợp họ có con chung thì
quyền, nghĩa vụ của họ được xác định theo theo luật hôn nhân
gia đình” không?
- Quy định như dự thảo có tương thích với Luật Hôn nhân và
gia đình năm 2014 không?
Luật HNGĐ năm 2014 quy định “Chung sống như vợ chồng là
việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ
chồng”; Việc giải quyết quan hệ tài sản của nam, nữ chung
sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn ”phải
bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc
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Điều 664. Di chúc chung của vợ, chồng
Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.
Điều 665. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung
của vợ, chồng
Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc
chung bất cứ lúc nào. Nếu người kia không đồng ý thì mỗi
người có quyền lập di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.
Về di chúc Nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung
chung của di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.
vợ chồng

Điều 669. Hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ,
chồng

nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống
chung được coi như lao động có thu nhập”
- Việc quy định điều khoản này vào Bộ luật dân sự có thể dễ
dẫn đến tình trạng cổ súy cho việc sống chung mà không kết
hôn ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức lối sống và thuần phong
mỹ tục của Việt Nam hay không?
Có cần thiết phải quy định di chúc chung của vợ chồng trong
Bộ luật dân sự không?
Nếu quy định như thế này thì có ảnh hưởng gì hay không?
Quy định như dự thảo đã hợp lý chưa? có đảm bảo tính khả
thi trong thực tế không?
- Theo quy định “ vợ chồng có thể sửa đổi di chúc bất cứ lúc
nào. Nếu bên kia không đồng ý thì người kia có quyền lập di
chúc liên quan đến phần tài sản của mình”. Khi quy định di
chúc chung nhằm đảm bảo quyền định đoạt của vợ chồng đối
với tài sản chung, ở khía cạnh nào đó cũng là bảo vệ quyền
cho người vợ - người không đứng tên trong GCN quyền sở
hữu, QSDD. Tuy nhiên, trong thực tế tài sản phần nhiều đang
đứng tên người chồng, nếu có mâu thuẫn trong cuộc sống
chung vợ chồng không thống nhất được mà phải sửa đổi thậm
chí huỷ bỏ di chúc chung thì mỗi người có quyền lập di chúc
liên quan đến tài sản của mình thì người phụ nữ có cơ hội và
điều kiện thực hiện quyền này hay không vì họ không đứng tên
trong GCN quyền sở hữu, hay chứng minh được đó là tài sản
chung thì rất khó khăn. Trường hợp nếu 1 bên chết thì bên còn
lại có quyền sửa đổi bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản
của mình thì cũng không hợp lý vì lúc đó thực chất không tồn
tại di chúc chung nữa vì : 1 phần di chúc liên quan di sản của
người chết trong tài sản chung có hiệu lực
Quy định như dự thảo đã đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ chưa?
Điều 669 quy định: trường hợp vợ chồng lập di chúc chung mà
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Về vấn đề
thừa kế

Trường hợp vợ, chồng lập di chúc chung mà có một
người chết trước, thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di sản
của người chết trong tài sản chung có hiệu lực pháp luật; nếu
vợ, chồng có thoả thuận trong di chúc về thời điểm có hiệu lực
của di chúc là thời điểm người sau cùng chết, thì di sản của vợ,
chồng theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đó.

một bên chết trước thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di
sản của người chết trong tài sản chung có hiệu lực pháp luật.
Mặc dù điều 676 quy định hạn chế chia di sản: hoãn chia di
sản nếu việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống
bên vợ/ chồng và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu
Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được
hưởng nhưng chưa chia...với quy định như vậy nhưng thực tế
thì: có trường hợp bố chết, mẹ già , các con đã lập gia đình
quay lại đỏi chia di sản; trường hợp bố mất nhưng mẹ kế quản
lý hết tài sản lấy lý do " ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống
nên nhất quyết đề nghị hoãn chia di sản mà theo Điều 669 thì
không giới hạn thời gian hoãn

Điều 670. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của
di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai
phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản
được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được
người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di
sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối
nhận di sản theo quy định tại Điều 643 hoặc họ là những người
không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều
644 của Bộ luật này:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
Điều 677. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ
tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha
nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của

- Quy định này đã đảm bảo quyền lợi của con dâu và con rể
khi chung sống cùng gia đình vợ/ chồng chưa? Vì sao?
- Có nên bổ sung quy định con dâu và con rể thuộc diện thừa
kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc hay không?

- Quy định này đã đảm bảo quyền lợi của con dâu và con rể
khi chung sống cùng gia đình vợ/ chồng chưa? Vì sao?
* Gợi ý phân tích:
- Về phương diện thực tiễn : Quy định này chưa đề cập đến
đối tượng trong quan hệ gia đình đó là con dâu và con rể. Có
rất nhiều trường hợp con dâu và con rể chung sống với bố mẹ
chồng hoặc bố mẹ vợ trong thời gian dài và đã có nhiều đóng
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người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà
ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết;
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu
ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu
ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là
cụ nội, cụ ngoại.

góp công sức để vun đắp, chăm sóc cho gia đình nhà chồng/
vợ. Nhưng sự đóng góp này không tính được bằng vật chất,
ngược lại tài sản giá trị nhất của gia đình thường là bất động
sản thì lại đứng tên bố mẹ chồng/vợ và khi bố mẹ chồng/vợ
mất đi không để lại di chúc thì những người này lại không
hưởng thừa kế vì không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật.
- Về phương diện pháp lý : Theo Luật Hôn nhân và gia đình
năm 2014 (Điều 80 )quy định rất rõ quyền, nghĩa vụ của con
dâu, con rể và cha mẹ vợ, cha mẹ chồng sống chung với nhau:
“các bên có quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và
giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của
Luật này”. Các điều 69, 70, 71, 72 là các quy định chung về
các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ, của con, quyền và nghĩa vụ
chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục giữa cha mẹ và con. Như vậy,
pháp luật đã công nhận mối quan hệ giữa con dâu, con rể và
cha mẹ chồng/vợ sống chung với nhau như là mối con hệ cha
mẹ và con thông thường.
Để đảm bảo sự bình đẳng giữa các mối quan hệ trong gia đình,
đảm bảo quyền lợi cho những người con dâu/rể sống chung
với bố mẹ chồng/vợ trên cơ sở nuôi dưỡng lẫn nhau, đồng thời
để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về mối
quan hệ giữa cha mẹ và các con thì có nên xem xét quy định
bổ sung con dâu/rể sống chung cùng bố mẹ chồng/vợ vào
hàng thừa kế thứ nhất hay không ?
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