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Câu hỏi: Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và 

chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa 

như thế nào đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay? 

Trả lời 

-   Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ nhân 

thân và quan hệ tài sản. 

+ Trong quan hệ nhân thân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn 

trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát 

triển về mọi mặt. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa 

chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ 

chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. 

+ Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài 

sản chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Những tài sản 

chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy 

chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ và chồng. Việc mua, bán, đổi, cho, vay, 

mượn và những giao dịch dân sự khác liên quan đến tài sản chung, có giá trị lớn hoặc 

là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh 

phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng. 

+ Ngoài ra, pháp luật còn thừa nhận vợ, chồng có quyền có tài sản riêng và có quyền 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình (tài sản có trước khi kết hôn, tài 

sản được thừa kế riêng, cho, tặng riêng trong thời kì hôn nhân) 

-   Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa: 

+ Tạo cơ sở để vợ, chồng củng cố tình yêu, đảm bảo được sự bền vững của hạnh phúc 

gia đình. 

+ Vừa phát huy truyền thống của dân tộc về tình nghĩa vợ chồng, vừa khắc phục được 

tư tưởng phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh nữ, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ 

trong gia đình. 
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