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           10 Điểm cần lưu ý khi mua nhà chung cư 
thương mại.
3.

               Tình huống pháp lý: Quy định pháp luật về thay đổi họ từ họ bố sang họ mẹ?
            "Tôi và anh A là vợ chồng từ năm 2017, cả hai có một bé gái và đăng ký khai sinh 

cho bé lấy họ của bố. Năm 2021 chúng tôi ly hôn, đứa con được giao cho tôi trực tiếp nuôi 
dưỡng. Bây giờ tôi muốn thay đổi họ cho bé từ họ bố sang họ mẹ được không? Nếu được thì 
thủ tục thế nào. Bé mới chỉ 03 tuổi. Mong Luật sư giải đáp cho tôi!" 

               Tình huống pháp lý:  Có được hủy bỏ hợp đồng đã công chứng?
           "Thưa Luật sư, vừa qua vợ chồng tôi có ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

cho con trai tôi (20 tuổi), chưa làm thủ tục sang tên. Nhưng nay có chút mâu thuẫn gia đình, 
vợ chồng tôi muốn hủy hợp đồng tặng cho đã công chứng này thì có được hay không? Tôi cần 
mang theo tài liệu gì?"

               Tình huống pháp lý: Con nuôi và con đẻ của bố mẹ nuôi kết hôn với nhau được              
                  không?

           "Bố mẹ nhận nuôi tôi từ một trại trẻ mồ côi, yêu thương tôi như con ruột. Vài năm sau, 
bất ngờ mẹ có thai sinh được một bé gái. Tôi và em lớn lên cùng nhau, tôi luôn bảo vệ và chăm 
sóc em như một người anh lớn trong nhà. Hôm nay đi làm về, mẹ bỗng đến tâm sự, muốn sau 
khi em học xong đại học thì tôi với em lấy nhau, vì mẹ biết tôi và em có tình cảm đặc biệt, trên 
mức tình cảm anh trai em gái. Tôi vừa bối rối vừa vui mừng, nhưng cũng lo sợ… Luật sư cho 
tôi hỏi, nếu tôi là con nuôi, lấy con ruột của bố mẹ nuôi thì có vi phạm pháp luật hay không?" 

                 Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online.

11.

12.   

13.

15.

Hiện nay, nhu cầu mua nhà chung cư thương mại 
ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các đô thị lớn với diện 
tích đất hạn chế nhưng lượng dân cư đông đúc. Nhà 
chung cư thương mại có những ưu điểm so với nhà ở 
riêng lẻ như tính quy chuẩn hóa, tiện nghi, vừa túi tiền 
của người dân nếu so với việc mua đất làm nhà,… vì 
vậy mà việc mua bán nhà chung cư thương mại hiện 
nay vẫn đang sôi động. Tuy nhiên làm sao để mua được 
một căn hộ chung cư vừa đảm bảo pháp lý vừa phù hợp 
với nhu cầu cá nhân không phải là câu chuyện đơn giản 
khi ngoài kia có rất nhiều sự vụ đã xảy ra mà quyền lợi 
của người mua bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bài viết 
này sẽ nêu ra 10 vấn đề lưu ý cần thiết khi mua nhà 
chung cư thương mại mà người mua cần tìm hiểu để 
tránh các rủi ro pháp lý khi tham gia giao dịch này.
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10 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI

Hà Thị Hiền – Công ty Luật FDVN

Hiện nay, nhu cầu mua nhà chung cư 
thương mại ngày càng tăng cao, đặc biệt là 
ở các đô thị lớn với diện tích đất hạn chế 
nhưng lượng dân cư đông đúc. Nhà chung 
cư thương mại có những ưu điểm so với nhà 
ở riêng lẻ như tính quy chuẩn hóa, tiện nghi, 
vừa túi tiền của người dân nếu so với việc 
mua đất làm nhà,… vì vậy mà việc mua bán 
nhà chung cư thương mại hiện nay vẫn đang 
sôi động. Tuy nhiên làm sao để mua được 
một căn hộ chung cư vừa đảm bảo pháp lý 
vừa phù hợp với nhu cầu cá nhân không 
phải là câu chuyện đơn giản khi ngoài kia 
có rất nhiều sự vụ đã xảy ra mà quyền lợi 
của người mua bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Bài viết này sẽ nêu ra 10 vấn đề lưu ý cần 
thiết khi mua nhà chung cư thương mại mà 
người mua cần tìm hiểu để tránh các rủi ro 
pháp lý khi tham gia giao dịch này.

1. XÁC MINH CẨN THẬN THÔNG 
TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ

Tại Khoản 9, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 
quy định: “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây 
gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá 
nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao 
trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện 
hoạt động đầu tư xây dựng.”

Như vậy, Chủ đầu tư là người có vốn, 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép xây dự án chung cư thương mại. Chủ 
đầu tư sẽ là người chịu trách nhiệm về pháp 
lý, chất lượng thi công và các vấn đề với 
căn hộ chung cư. Do vậy người mua cần tìm 
mua căn hộ có Chủ đầu tư có uy tín, thương 
hiệu, có dự án bất động đã được mở bán 
đảm bảo các vấn đề pháp lý. Việc xác minh 
thông tin này có thể được tiến hành với các 
phương thức sau:

– Vào các trang thông tin điện tử của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản 

lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi 
Chủ đầu tư đăng ký trụ sở, Dự án đang thực 
hiện để kiểm tra Chủ đầu tư có hay không có 
vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

– Vào trang web của Chủ đầu tư để tìm 
hiểu các Dự án chủ đầu tư đang thực hiện, 
các đối tác chiến lược, hợp tác, thông tin Dự 
án cần tìm hiểu, tiến độ như thế nào, giấy tờ 
pháp lý đã đến đâu.

– Vào trang web của Cục thuế, Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra 
tình hình hoạt động, nghĩa vụ tài chính, thuế 
của Chủ đầu tư.

– Tham khảo ý kiến của người dân xung 
quanh nơi thực hiện dự án đầu tư,…

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ BÁN CĂN HỘ 
CHUNG CƯ

Đối với căn hộ chung cư đã có sẵn thì để 
tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều 
kiện theo Điều 118 Luật Nhà ở 2014, gồm: 
a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của 
pháp luật; b) Không thuộc diện đang có 
tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền 
sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối 
với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn; c) 
Không bị kê biên để thi hành án hoặc không 
bị kê biên để chấp hành quyết định hành 
chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; d) Không thuộc 
diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông 
báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có 
thẩm quyền.

Đối với căn hộ chung cư đang hình thành 
trong tương lai, tức là tại thời điểm mở bán 
căn hộ đang trong quá trình đầu tư xây dựng 
và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, 
Chủ đầu tư vẫn có quyền bán căn hộ chung 
cư nhưng sẽ phải đáp ứng các điều kiện tại 
Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 



4

cụ thể:
– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ 

dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây 
dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép 
xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn 
thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương 
ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà 
chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để 
ở hình thành trong tương lai thì phải có biên 
bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần 
móng của tòa nhà đó.

– Phải có văn bản của Sở Xây dựng về 
việc xác nhận chủ đầu tư đủ điều kiện mở 
bán căn hộ chung cư.

Đối với các dự án đang được chủ đầu tư 
thế chấp tại các Ngân hàng để vay vốn cho 
việc đầu tư dự án hoặc xây dựng chung cư, 
nếu chủ đầu bán chung cư thì phải giải chấp 
trước khi ký hợp đồng mua bán, trừ trường 
hợp bên mua và Ngân hàng nhận thế chấp 
đồng ý. Việc xác định căn hộ chung cư đã 
được giải chấp trước khi ký hợp đồng mua 
bán được nêu rõ trong văn bản thông báo 
chung cư đủ điều kiện được bán của Sở Xây 
dựng nơi có chung cư.

Đồng thời, trước khi bán các căn hộ 
chung cư hình thành trong tương lai, chủ 
đầu tư phải được ngân hàng thương mại có 
đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài 
chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi 
chủ đầu tư không bàn giao theo đúng tiến 
độ đã thỏa thuận. Trường hợp chủ đầu tư 
không thực hiện bàn giao đúng tiến độ và 
bên mua đã có yêu cầu thì bên bảo lãnh có 
trách nhiệm hoàn trả lại số tiền ứng trước 
và các khoản tiền khác cho khách hàng theo 
hợp đồng mua bán và hợp đồng bảo lãnh đã 
ký kết.

3. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐỐI 
VỚI NHÀ CHUNG CƯ HÌNH THÀNH 
TRONG TƯƠNG LAI

Đối với các căn hộ chung cư đã có sẵn, 

pháp luật cho phép các bên tự do thỏa thuận 
về tiến độ thanh toán. Tuy nhiên với các căn 
hộ hình thành trong tương lai, để tránh rủi 
ro cho người mua pháp luật có giới hạn mức 
thu tiền tối đa theo tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư. Cụ thể, tại Điều 57 Luật Kinh doanh 
Bất động sản 2014 như sau:

Việc mua căn hộ chung cư hình thành 
trong tương lai có thể thực hiện nhiều lần 
nhưng lần đầu không quá 30% giá trị hợp 
đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với 
tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng 
số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa 
bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách 
hàng; trường hợp bên bán là doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 
quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp người mua chưa được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
thì Chủ đầu tư không được thu quá 95% giá 
trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng 
được thanh toán khi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê 
mua.

Do đó, khi mua nhà chung cư hình thành 
trong tương lai từ chủ đầu tư hoặc thông 
qua bên môi giới, người mua cần lưu ý, đàm 
phán về tiến độ thanh toán trong hợp đồng, 
tránh việc ký vào các mẫu hợp đồng mua 
bán đã được soạn thảo sẵn có tiến độ thanh 
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toán lên tới 95% giá trị căn nhà khi chưa bàn 
giao nhà.

4. THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ CHUNG 
CƯ THƯƠNG MẠI

Cần phân biệt thời hạn sử dụng đất để 
thực hiện dự án chung cư thương mại của 
chủ đầu tư và thời hạn sử dụng đất khi mua 
nhà chung cư của người mua.

Theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 
2013, đối với các dự án kinh doanh nhà ở 
đến bán, hoặc để bán kết hợp cho thuê, thời 
hạn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện được 
xác định theo thời hạn của dự án, thông 
thường không quá 50 năm. Tuy nhiên với 
người mua các căn hộ chung cư gắn liền 
với quyền sử dụng đất trong các dự án này 
sẽ không bị giới hạn thời hạn sử dụng mà 
người mua sẽ được sử dụng đất ổn định lâu 
dài.

Đối với thời hạn sử dụng nhà chung cư, 
tại Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 
cũng có quy định: “Thời hạn sử dụng nhà 
chung cư được xác định căn cứ vào cấp 
công trình xây dựng và kết luận kiểm định 
chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp 
tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại 
khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định 
chất lượng nhà ở”.

Khi hết thời hạn sử dụng đất theo dự án, 
nếu kết luận kiểm định chất lượng của chung 
cư đạt chất lượng thì người sử dụng chung 
cư sẽ được gia hạn để được tiếp tục sử dụng 
nhà chung cư theo thời hạn được ghi trong 
kết quả kiểm định chất lượng. Nếu kết quả 
kiểm định chất lượng không đạt yêu cầu thì 
xử lý như sau:

Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn 
phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì 
chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà 
chung cư mới. Trường hợp khu đất có nhà 
chung cư không còn phù hợp với quy hoạch 
xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư 

phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ 
quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng 
công trình khác theo quy hoạch được duyệt

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư 
không chấp hành việc phá dỡ hoặc không 
bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc 
cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở. Chủ 
sở hữu nhà chung cư sẽ được bố trí chỗ ở tái 
định cư khi trong thời gian phá dỡ, sửa chữa 
nhà chung cư nếu có nhu cầu.

5. LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
NHÀ CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI

Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg, 
ngày 13/01/2012 thì hợp đồng mua bán căn 
hộ chung cư thuộc diện hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. 
Pháp luật quy định chủ đầu tư phải có trách 
nhiệm đăng ký mẫu hợp đồng mua bán căn 
hộ chung cư với các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền tại Cục Cạnh tranh và bảo vệ 
người tiêu dùng (CT&BVNTD) hoặc Sở 
Công Thương/Bộ Công thương) trước khi 
tiến hành ký kết với từng khách hàng. Việc 
ký kết hợp đồng đã được đăng ký với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ hạn chế rủi 
ro cho bên mua khi các nội dung các điều 
khoản đã được CT&BVNTD hoặc Sở Công 
Thương rà soát và phê duyệt.

Do vậy, người mua khi tiếp cận với các 
hợp đồng mua bán nhà chung cư thương 
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mại mà Chủ đầu tư cung cấp thì cần thực 
hiện các công việc sau:

a. Kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện 
bán căn hộ của chủ đầu tư như tại mục 2 
nêu trên.

b. Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ đăng 
ký của các chủ đầu tư tại CT&BVNTD hoặc 
Sở Công Thương/Bộ Công thương qua các 
trang thông tin điện tử của cơ quan này hoặc 
yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp bằng chứng 
thể hiện đã hoàn thành trách nhiệm này.

c. Bên mua cần so sánh mẫu hợp đồng 
được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng có thẩm quyền thông qua với mẫu 
hợp đồng do Chủ đầu tư cung cấp. Khi có 
sự khác biệt, phải yêu cầu bên bán áp dụng 
đúng mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền 
thông qua để đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình.

d. Người mua còn phải nghiên cứu kỹ các 
nội dung được Chủ đầu tư chú thích và cơ 
quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu-
yến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng 
được thông qua, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng 
trước khi giao kết nếu nội dung trong hợp 
đồng dự định ký kết bất lợi hơn những nội 
dung được cơ quan bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng khuyến cáo.

6. LƯU Ý VỀ QUYỀN SỬ DỤNG 
PHẦN SỞ HỮU CHUNG, SỞ HỮU 
RIÊNG TRONG CHUNG CƯ THƯƠNG 
MẠI

Khác với nhà ở riêng lẻ, các căn hộ chung 
cư nằm trong một tòa nhà chung cư, trong 
đó có một số phần diện tích đất, một số công 
trình, cơ sở vật chất thuộc sở hữu chung của 
toàn thể người dân trong tòa chung cư này. 
Do vậy khi mua căn hộ chung cư người mua 
cần tìm hiểu về phần sở hữu chung, phần sở 
hữu riêng trong chung cư thương mại.

Theo khoản 15 Điều 3 Luật Nhà ở 2014: 
“Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là 
phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên 

trong phần diện tích khác trong nhà chung 
cư được công nhận là sở hữu riêng của chủ 
sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng 
riêng trong căn hộ hoặc trong phần diện 
tích khác của chủ sở hữu nhà chung cư theo 
quy định của Luật này.”

Phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu 
riêng của người mua bao gồm phải được ghi 
rõ trong hợp đồng mua bán. Do đó, khi ký 
hợp đồng, người mua cần xem xét và kiểm 
tra kỹ phần diện tích sở hữu riêng trong căn 
hộ, bao gồm cả ban công, lô gia gắn liền 
với căn hộ đó; phần diện tích khác trong nhà 
chung cư được công nhận là sở hữu riêng 
cho chủ sở hữu nhà chung cư; hệ thống trang 
thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với 
căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác 
thuộc sở hữu riêng. Người mua được quyền 
sở hữu, sửa chữa, trang trí trong diện tích sở 
hữu riêng của mình nhưng không được làm 
ảnh hưởng, hư hỏng tới phần sở hữu chung.

Trong khi đó, phần sở hữu chung của nhà 
chung cư là phần diện tích còn lại của nhà 
chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu 
riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các 
thiết bị sử dụng chung cho nhà chung cư đó 
theo quy định của Luật này (khoản 16 Điều 
3 Luật Nhà ở 2014).

Tại Khoản 2 Điều 100 Luật Nhà ở 2014 
quy định về Phần sở hữu chung bao gồm:

a) Phần diện tích còn lại của nhà chung 
cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng; 
nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu 
lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong 
nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường 
chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân 
chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành 
lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát 
hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống 
cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông 
tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát 
nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần 
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khác không thuộc phần sở hữu riêng của 
chủ sở hữu nhà chung cư;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài 
nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, 
trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào 
mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải 
bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ 
đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được 
phê duyệt;

d) Các công trình công cộng trong khu 
vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện 
đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải 
bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự 
án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn 
hoa, công viên và các công trình khác được 
xác định trong nội dung của dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở được phê duyệt.

Người mua căn hộ được phép sử dụng 
phần sở hữu chung của nhà chung cư như 
chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, 
xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, 
cầu thang, hành lang, thang máy… nhưng 
không được làm hư hỏng, phá hủy phần sở 
hữu chung này. Trường hợp gây hư hỏng 
thì có nghĩa vụ bồi thường theo nội quy nhà 
chung cư và theo quy định pháp luật.

Khi ký hợp đồng, Bên mua cần lưu ý 
phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc 
sở hữu chung và phải được ghi rõ trong hợp 
đồng mua bán, thuê mua căn hộ. Kèm theo 
hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ phải 
có danh mục phần sở hữu chung theo quy 
định của Luật Nhà ở nhằm xác định rõ ranh 
giới sử dụng chung, riêng, tránh các tranh 
chấp trong quá trình sử dụng nhà chung cư. 
Khi phần sở hữu chung của nhà chung bị hư 
hỏng, Bên mua không có trách nhiệm chi 
tiền sửa chữa mà kinh phí bảo trì, vận hành 
nhà chung cư thương mại được quy định tại 
Mục 9 bài viết này sẽ được sử dụng để sử 
chửa các hư hỏng.

7. VẤN ĐỀ MUA BÁN CHUNG CƯ 
THÔNG QUA ĐƠN VỊ MÔI GIỚI 

PHÂN PHỐI
Để mở rộng thị trường kinh doanh, các 

Chủ đầu tư thường tìm kiếm và ký kết hợp 
đồng với các nhà phân phối, nhà phân phối 
độc quyền để tăng nguồn khách hàng. Thông 
qua hợp đồng đặt cọc và phân phối, các nhà 
phân phối có nghĩa vụ tìm nguồn khách 
hàng, sau đó đại diện theo ủy quyền của 
Chủ đầu tư để ký hợp đồng đặt cọc, phiếu 
đăng ký mua sản phẩm, nhận tiền cọc, thanh 
toán từ khách hàng sau đó thanh toán lại cho 
Chủ đầu tư. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp 
bên môi giới vi phạm hợp đồng môi giới 
như thu tiền khách hàng quá mức tiền thỏa 
thuận trong hợp đồng môi giới mặc dù chưa 
được bên Chủ đầu tư đồng ý, thu tiền nhưng 
chậm quyết toán, không quyết toán lại với 
Chủ đầu tư dẫn tới tranh chấp. Hoặc trường 
hợp dự án chưa được mở bán nhưng bên 
môi giới vẫn rao bán cho người dân.

Tranh chấp phát sinh giữa Chủ đầu tư và 
bên môi giới thường rất phức tạp bởi các 
tranh chấp này không chỉ giữa Chủ đầu và 
bên môi giới mà còn liên quan đến cả hàng 
ngàn khách hàng đã ký kết, đóng tiền vào dự 
án. Khách hàng cũng chính là bên chịu rủi 
ro pháp lý lớn nhất khi phát sinh loại tranh 
chấp này.

Do vậy để có thể an toàn pháp lý khi giao 
dịch mua các căn hộ chung cư thông qua 
đơn vị môi giới, phân phối, bên mua không 
chỉ kiểm tra về chủ đầu tư dự án, về dự án 
mà còn kiểm tra pháp lý nhà môi giới, phân 
phối; kiểm tra các thỏa thuận giữa chủ đầu 
tư và môi giới, sự ủy quyền của chủ đầu tư 
cho đơn vị môi giới… Trường hợp nhà phân 
phối được quyền thu tiền của bên mua, bên 
mua cần kiểm tra sự ủy quyền của chủ đầu 
tư, khi nộp tiền cần có sự xác nhận của chủ 
đầu tư…

8. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỘI 
NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật 
Nhà ở 2014 quy định: “Hội nghị nhà chung 
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cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người 
sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà 
chung cư không tham dự.” Hội nghị nhà 
chung cư gồm có hội nghị nhà chung cư lần 
đầu, hội nghị nhà chung cư thường niên và 
hội nghị nhà chung cư bất thường.

Hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được 
tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 
nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử 
dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được 
bàn giao, Chủ đầu tư phải tổ chức hội nghị 
nhà chung cư lần đầu. Hội nghị này sẽ bầu 
ra Ban quản trị nhà chung cư. Hội nghị của 
tòa nhà chung cư phải được tổ chức trong 
thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư 
đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có 
tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao 
(bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ 
lại không bán); trường hợp quá thời hạn quy 
định tại Điểm này mà tòa nhà chung cư chưa 
có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội 
nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có 
đủ 50% số căn hộ được bàn giao. Hội nghị 
lần đầu này sẽ bầu ra ban quản trị nhà chung 
cư để quản lý, vận hành nhà chung cư.

Hội nghị nhà chung cư bất thường được 
tổ chức khi có có tối thiểu 50% đại diện 
chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham 
dự. Trường hợp họp hội nghị nhà chung 
cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ 
phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn 
đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư 
bất thường tham dự. Hội nghị nhà chung cư 
bất thường sẽ được họp để giải quyết một 
trong các trường hợp sau đây: a) Bầu thay 
thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do 
bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất 
tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị 
là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư 
cử người khác đảm nhận mà không phải 
tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; 
b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các 
thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị 

mới; c) Bầu thay thế thành viên Ban quản 
trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị 
miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích 
trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của 
các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không 
đủ số người đồng ý theo quy định hoặc bầu 
thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung 
cư theo quy định; d) Ban quản trị nhà chung 
cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành 
hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý 
vận hành nhà chung cư; đ) Các trường hợp 
khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại 
diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

Hội nghị nhà chung cư thường niên được 
tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 
30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận 
bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn 
do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất. 
Đối với hội nghị thường niên của tòa nhà 
chung cư mà kết hợp quyết định các vấn đề 
liên quan tới bầu thay thế, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm thành viên ban quản trị nhà chung cư 
thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu 
căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

9. LƯU Ý VỀ KINH PHÍ BẢO TRÌ, 
VẬN HÀNH CHUNG CƯ THƯƠNG 
MẠI

Kinh phí bảo trì, vận hành chung cư 
thương mại là khoản kinh phí mà Chủ đầu 
tư phải giao cho Ban quản lý nhà chung cư 
trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản 
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trị nhà chung cư được thành lập để chi cho 
các hoạt động bảo trì khung, cột, tường chịu 
lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia 
các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, 
cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, 
lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, 
cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên 
lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể 
phốt, thu lôi, cứu hoả, xử lý nước thải ứ ng-
hẹt, hút bể phốt định kỳ[1]….

Trên thực tế có rất nhiều dự án mà Chủ 
Đầu tư đã chây ì, chiếm dụng kinh phí bảo 
trì vận hành nhà chung cư, không chịu bàn 
giao kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư 
khi Ban quản lý nhà chung cư được thành 
lập. Điều này làm ảnh hưởng tới quyền và 
lợi ích của người mua do khi chưa bàn giao 
kinh phí bảo trì, vân hành, các hư hỏng, trục 
trặc trong việc vận hành nhà chung cư sẽ 
không có kinh phí để thực hiện, đặc biệt là 
về lâu về dài.

Theo quy định tại Điều 108 Luật Nhà ở, 
được hướng dẫn bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị 
định 31/2021/NĐ-CP về kinh phí bảo trì, 
vận hành nhà chung cư thì người mua, thuê 
mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh 
phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung 
cư. Khoản kinh phí này được tính trước thuế 
để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với 
khoản kinh phí này). Trước khi ký hợp đồng 
mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện 
tích khác trong nhà chung cư, chủ đầu tư có 
trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại 
một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ 
chức tín dụng) đang hoạt động trên địa bàn 
nơi có nhà ở mua bán, thuê mua để nhận 
kinh phí bảo trì do người mua, thuê mua nhà 
ở, phần diện tích khác và Chủ đầu tư nộp 
theo quy định; khi mở tài khoản, Chủ đầu 
tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh 
phí bảo trì nhà chung cư. Trước khi bàn giao 
kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung 

cư theo quy định, Chủ đầu tư có trách nhiệm 
phối hợp với tổ chức tín dụng chuyển tiền 
từ tài khoản thanh toán này sang tiền gửi có 
kỳ hạn.

Mỗi một dự án đầu tư xây dựng nhà ở có 
nhà chung cư, Chủ đầu tư phải lập một tài 
khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà chung 
cư của dự án đó; sau khi mở tài khoản, Chủ 
đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở 
Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, 
số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi 
mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền.

Do vậy trong quá trình sử dụng nhà chung 
cư, bên mua cần kiểm tra các vấn đề nêu 
trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

10. KIỂM TRA THỰC TRẠNG, VỊ 
TRÍ NHÀ CHUNG CƯ ĐỂ PHÙ HỢP 
VỚI NHU CẦU CỦA BÊN MUA

Khi mua căn hộ chung cư, người mua 
nên lựa chọn những căn hộ có đường xá di 
chuyển thuận lợi, gần trường học, bệnh viện, 
siêu thị, nơi làm việc… Đồng thời, tham 
khảo người dân xung quanh để tránh mua 
các dự án trên khu đất trước đây đã từng là 
nghĩa trang hoặc gần nghĩa nghĩa trang, bãi 
rác để đảm bảo lựa chọn một căn hộ chung 
cư ưng ý.

Các dự án nhà chung cư có vị trí gần sông, 
hồ, biển, khu dân cư không quá đông đúc, 
thoáng mát và gần trung tâm thành phố luôn 
là những vị trí được người mua săn đón.

Bên cạnh các tiện ích bên ngoài chung 
cư, các tiện ích bên trong tòa nhà chung cư 
như: bể bơi, vườn dạo bộ, khu tập thể dục, 
trung tâm thương mại, công viên, khu vui 
chơi trẻ em… cũng rất quan trọng để đảm 
bảo người mua có không gian thư giãn, giúp 
tăng chất lượng cuộc sống. Vì vậy, vấn đề 
này tuyệt đối không được bỏ qua.

Ngoài ra, khi nhận bàn giao nhà chung 
cư, người mua cần kiểm tra thực trạng nhà 
chung cư thật kỹ lưỡng đề tránh thiệt hại cho 
bản thân về sau. Trường hợp có trục trặc, sai 
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sót thì ghi vào biên bản bàn giao và yêu cầu 
sửa chữa.

Đối với phần sở hữu riêng: cần kiểm tra 
hệ thống đèn trần, đèn nhà bếp, đèn ban 
công, đèn vệ sinh xem có hoạt động bình 
thường hay không. Cần dùng thử các tiện 
ích đi kèm cùng căn hộ như điều hòa, máy 
nóng lạnh, tủ lạnh, các vật dụng nhà vệ sinh 
để đảm bảo chúng hoạt động bình thường. 
Đối với phần thô thì cần quan sát tường nhà 
có bị nứt hay không, nếu nứt phải yêu cầu 
xử lý ngay tránh ngấm nước làm hỏng sơn 
tường. Kiểm tra hệ thống thoát nước của lan 
can, để tránh nước tràn vào nhà khi mưa gió. 
Kiểm tra hệ thống cửa sổ có hư hỏng, đóng 
mở có vấn đề gì hay không.

Đối với phần sở hữu chung: Người mua 
cần kiểm tra hệ thống Phòng cháy chữa cháy 
của tòa nhà để sử dụng hỏa hoạn. Hãy kiểm 
tra hộp cứu hỏa ở hành lang có vị trí gần căn 
hộ mình nhất để xem các thiết bị cơ bản như: 
vòi nước, búa chữa cháy… đã được trang bị 

chưa. Người mua nên nhờ nhân viên tòa nhà 
thử chuông báo cháy để kiểm tra, tránh sai 
sót khi cần sử dụng.

Thang máy là một thứ thường xuyên 
xử dụng trong phần chung của tòa nhà và 
thang máy cũng rất dễ xảy ra trục trặc gây 
nguy hiểm. Vì vậy, người mua cần kiểm 
tra  quá trình đóng mở cabin thang máy có 
bất thường không; Lúc bấm thang máy lên 
xuống có mở ra đúng tầng, đúng sảnh hay 
không, đảm bảo thang máy hoạt động bình 
thường.

Kết luận
Trên đây là các vấn đề lưu ý cơ bản 

khi mua các căn hộ chung cư thương mại. 
FDVN mong rằng sẽ có giá trị hữu ích với 
bạn. Trường hợp bạn có nhu cầu mua bán 
căn hộ chung cư mà chưa rõ pháp lý hãy 
liên hệ với FDVN để được hỗ trợ kịp thời và 
đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể 
gặp phải khi thực hiện giao dịch này.

* [1] Điều 34 Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

*Hình minh họa: Nguồn Internet
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Tình huống pháp lý: Quy định pháp 
luật về thay đổi họ từ họ bố sang họ mẹ?

Tôi và anh A là vợ chồng từ năm 2017, 
cả hai có một bé gái và đăng ký khai sinh 
cho bé lấy họ của bố. Năm 2021 chúng tôi 
ly hôn, đứa con được giao cho tôi trực tiếp 
nuôi dưỡng. Bây giờ tôi muốn thay đổi họ 
cho bé từ họ bố sang họ mẹ được không? 
Nếu được thì thủ tục thế nào. Bé mới chỉ 
03 tuổi. Mong Luật sư giải đáp cho tôi. Tôi 
cảm ơn.

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

1. Quyền thay đổi họ cho con đẻ từ họ 
của cha để sang họ của mẹ đẻ

Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 
Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận việc thay 
đổi họ trong trường hợp sau đây: Thay đổi 
họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của 
mẹ đẻ hoặc ngược lại. Việc thay đổi họ của 
người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng 
ý của người đó.

Tiếp đó, theo khoản 1 Điều 26 Luật Hộ 
tịch 2014 được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 
7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá 

nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký 
khi có căn cứ theo quy định của pháp luật 
dân sự.”

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ 
tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho 
người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 
1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng 
ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ 
trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở 
lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.”

Như vậy pháp luật cho phép thay đổi họ 

của con từ họ của cha đẻ sang họ của người 
mẹ để. Tuy nhiên việc thay đổi này phải có 
sự đồng ý của cha, mẹ con và thể hiện rõ 
trong Tờ khai. 

2. Thủ tục thay đổi họ từ họ của cha đẻ 
sang họ của mẹ đẻ

- Thẩm quyền đăng ký thay đổi:
+ Căn cứ Điều 27 Luật hộ tịch 2014 thì: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ 
tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải 
chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

- Thủ tục đăng ký thay đổi
+ Hồ sơ cần chuẩn bị:
Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan.
+ Thời gian giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay 
đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp 
với quy định của pháp luật dân sự và pháp 
luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ 
tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu 
đăng ký thay đổi hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch 
và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Quý khách!

Nguyễn Thị Huyền Trang - Công ty 
Luật FDVN 
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Tình huống pháp lý: Có được hủy bỏ 
hợp đồng đã công chứng?

Thưa Luật sư, vừa qua vợ chồng tôi có ký 
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho 
con trai tôi (20 tuổi), chưa làm thủ tục sang 
tên. Nhưng nay có chút mâu thuẫn gia đình, 
vợ chồng tôi muốn hủy hợp đồng tặng cho 
đã công chứng này thì có được hay không? 
Tôi cần mang theo tài liệu gì? Rất mong 
Luật sư FDVN tư vấn!

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 
51 Luật Công chứng 2014 thì “Việc công 
chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 
giao dịch đã được công chứng chỉ được thực 
hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn 
bản của tất cả những người đã tham gia hợp 
đồng, giao dịch đó.”.

Như vậy, Hợp đồng tặng cho quyền sử 
dụng đất đã được công chứng nêu trên chỉ 
được hủy bỏ khi có sự thỏa thuận, cam kết 
bằng văn bản giữa Anh/Chị và con về việc 
hủy bỏ này.

Trường hợp, vợ chồng Anh/Chị và con 
của Anh/Chị đồng thuận về việc hủy bỏ 
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã 
được công chứng thì Anh/Chị phải tiến hành 
thủ tục hủy bỏ tại tổ chức hành nghề công 
chứng đã thực hiện việc công chứng đó và 
do công chứng viên tiến hành. Nếu tổ chức 
hành nghề công chứng đã thực hiện việc 
công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển 
đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công 
chứng viên của tổ chức hành nghề công 
chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực 
hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 
giao dịch theo Khoản 1 Điều 51 Luật Công 
chứng 2014.

Thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp 
đồng đã được công chứng được thực hiện 
như thủ tục công chứng hợp đồng, khi đó, 
Anh/Chị và con của Anh/Chị phải chuẩn bị 

các tài liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 
40 Luật Công chứng 2014 như sau:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó 
có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu 
công chứng, nội dung cần công chứng, danh 
mục giấy tờ gửi kèm theo. Thông thường 
phiếu mẫu này sẽ được tổ chức hành nghề 
công chứng cung cấp để người yêu cầu tự 
điền.

- Dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, cam 
kết của Anh/Chị và con về việc hủy bỏ Hợp 
đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công 
chứng;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người 
yêu cầu công chứng;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở 
hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay 
thế được pháp luật quy định đối với tài sản 
mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền 
sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp 
đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao hợp đồng tặng cho quyền 
sử dụng đất đã được công chứng;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan 
đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy 
định phải có.

 Trường hợp, Anh/Chị và con chưa 
soạn Dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, cam 
kết của về việc hủy bỏ Hợp đồng tặng cho 
quyền sử dụng đất đã công chứng thì có thể 
trình bày rõ nội dung, ý định với công chứng 
viên, nếu ý định là xác thực, không vi phạm 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công 
chứng viên sẽ soạn thảo hợp đồng, giao dịch 
về việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử 
dụng đất đã công chứng.
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Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Sương - Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý: Con nuôi và con 
đẻ của bố mẹ nuôi kết hôn với nhau được 
không?

Bố mẹ nhận nuôi tôi từ một trại trẻ mồ 
côi, yêu thương tôi như con ruột. Vài năm 
sau, bất ngờ mẹ có thai sinh được một bé 
gái. Tôi và em lớn lên cùng nhau, tôi luôn 
bảo vệ và chăm sóc em như một người anh 
lớn trong nhà. Hôm nay đi làm về, mẹ bỗng 
đến tâm sự, muốn sau khi em học xong đại 
học thì tôi với em lấy nhau, vì mẹ biết tôi 
và em có tình cảm đặc biệt, trên mức tình 
cảm anh trai em gái. Tôi vừa bối rối vừa vui 
mừng, nhưng cũng lo sợ… Luật sư cho tôi 
hỏi, nếu tôi là con nuôi, lấy con ruột của 
bố mẹ nuôi thì có vi phạm pháp luật hay 
không? 

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
FDVN có những thông tin trao đổi sau:

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ 
vợ chồng với nhau theo quy định của Luật 
Hôn nhân và Gia đình 2014 về điều kiện kết 
hôn và đăng ký kết hôn. Do đó, việc kết hôn 
phải lưu ý những quy định sau:

Thứ nhất, về điều kiện kết hôn:
Theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 

2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:
“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân 

theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 

tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện 

quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong 

các trường hợp cấm kết hôn theo quy định 
tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của 
Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân 
giữa những người cùng giới tính.”

Thứ hai, về những trường hợp cấm kết 
hôn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Luật Hôn 
nhân và gia đình năm 2014 quy định, những 
hành vi dưới đây bị cấm:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết 

hôn, cản trở kết hôn;
- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn 

hoặc chung sống như vợ chồng với người 
khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng 
mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 
chồng với người đang có chồng, có vợ;

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 
giữa những người cùng dòng máu về trực 
hệ; giữa những người có họ trong phạm vi 
ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa 
người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, 
cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, 
cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với 
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con riêng của chồng;
- Yêu sách của cải trong kết hôn;
- Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở 

ly hôn;
- Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai 
hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới 
tính thai nhi, sinh sản vô tính;

- Bạo lực gia đình;
- Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn 

nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột 
sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có 
hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Như vậy, hiện nay, pháp luật không có 
quy định nào về con nuôi và con ruột của 
bố mẹ nuôi không được kết hôn với nhau, 
do đó trường hợp đáp ứng các điều kiện kết 
hôn nêu trên và không thuộc hành vi cấm 
kết hôn thì có thể kết hôn theo quy định của 
pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Quý khách. 

Theo Thanh Trà – Công ty Luật FDVN
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